Огледало на
Владата:
Учество на
јавноста во
процесите на
подготовка
на закони
Мај, 2020 г.

Проектот е финансиран
од Европската Унија

Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на
подготовка на закони
Издавач:
Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)
За издавачот:
Александар Кржаловски, прв извршен директор
Гонце Јаковлеска, извршен директор
Авторка: Валентина Атанасовска (МЦМС)
Поддршка во прибирање податоци и обработка на прашалниците: Флориан Мехмети (МЦМС)
CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје
342.5:061.2]:340.134(497.7)(047.31)
АТАНАСОВСКА, Валентина
Огледало на Владата [Електронски извор] : учество на јавноста во
процесите на подготовка на закони / [авторка Валентина Атанасовска ;
поддршка во прибирање податоци и обработка на прашалниците Флориан
Мехмети]. - Скопје : Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС),
2020
Начин на пристапување (URL): https://www.mcms.mk. - Текст во PDF формат,
содржи 48 стр., илустр. - Наслов преземен од екранот. - Опис на изворот
на ден 14.09.2020. - Фусноти кон текстот. - Содржи и: Прилог 1-4
ISBN 978-608-4848-34-9
а) Државни органи -- Граѓанско општество -- Комуникација -- Подготвување
на закони -- Македонија -- Истражувања
COBISS.MK-ID 51921669

Македонски центар за меѓународна соработка
Адреса: МЦМС, „Никола Парапунов“ бр.41A, п. фах 55, 1060 Скопје
Телефон: +389/2/3065-381; Факс: +389/2/3065-298
Електронска пошта: mcms@mcms.mk;
Веб страна: www.mcms.mk
Мислењата што се изразени овде му припаѓаат на авторот и не ги одразуваат ставовите
на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Сите права се задржани.
Репродуцирањето, копирањето, трансмисијата или преводот на кој било дел од оваа
публикација може да се изврши единствено под следните услови: со претходна дозвола
на издавачот, заради цитирање во анализа на книгата и под услови изложени во
продолжение.
Авторското право на оваа публикација е заштитено, но публикацијата може да се
репродуцира на кој било начин без наплата за едукативни намени. За копирање во други
услови, за употреба во други публикации или, пак, за превод или адаптација, треба да се
обезбеди претходна дозвола од издавачот.
Во електронска форма публикацијата е достапна на www.mcms.mk и www.rcgo.mk.
Оваа публикација е изготвена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на
проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на
публикацијата е одговорност на авторот и на никаков начин не ги одразува ставовите на
Европската Унија.
1

Содржина

1.

ПРЕДГОВОР ........................................................................................................................................... 5
ВОВЕД ...................................................................................................................................................... 6
1.

2.

Методологија и пристап .......................................................................................................... 7
1.1

Инструменти на истражувањето ....................................................................................... 7

1.2

Примерок ................................................................................................................................ 8

1.3

. Обработка и прикажување на резултатите ................................................................... 9

1.4

Методолошки ограничувања ............................................................................................ 10

1.5

Терминолошки појаснувања ............................................................................................. 10

Резултати по индикатори за отвореноста на органите на државната управа... 10
2.1

Област А: Комуникациска средина................................................................................. 10

2.2

Област Б: Поддржувачка околина за учество на граѓанското општество .............. 12

2.2.1. Институционална поставеност на органите на државната управа за вклучување на
граѓанското општество во своите активности ...................................................................................... 12
2.2.2. Финансиска околина за поддршка на граѓанскиот сектор ...................................................... 14
2.2.3. Следење и оцена на спроведувањето на актите (закони, стратегии и сл.) ........................... 14

2.3. Област В: Подготовка на предлог-закони ........................................................................... 15
2.3.1. Начин на споделување информации за процесот на подготовка на предлог-законите .. 16
2.3.2. Стручни текстови за подготовка на предлог-закони (студија, анализа, преглед и сл.) .... 18
2.3.3. Временска рамка за консултации.................................................................................................. 18
2.3.4. Тек на спроведување консултации во постапката на подготовка на предлог-законот ..... 19
2.3.5. Одѕив на министерствата на предлозите и коментарите на граѓанскиот сектор .............. 20

2.4. Одѕив на граѓанскиот сектор.................................................................................................. 21
3.

Резултати по министерства ................................................................................................... 21
3.1. Област А и Б. Комуникациска средина............................................................................... 21
3.2. Област В: Процес на подготовка на предлог-закон .......................................................... 22
3.3. Вкупни резултати ..................................................................................................................... 24

4.

Заклучоци и препораки.......................................................................................................... 24
4.1. Заклучоци ................................................................................................................................... 25
Област А и Б. Општа комуникација и поддршка за вклучување на граѓанското општество во
своето работење ........................................................................................................................................... 25
Област В. Подготовка на предлог-закони .............................................................................................. 25

4.2. Препораки .................................................................................................................................. 26
Област А и Б. Општа комуникација и поддршка за вклучување на граѓанското општество во
своето работење ........................................................................................................................................... 26
Област В. Подготовка на предлог-закони .............................................................................................. 27

1

Методологија и пристап ........................................................................................................ 28
2

1.1. Примерок и обработка на податоците ............................................................................... 28
1.2. Методолошки ограничувања ................................................................................................. 29
1.3. Терминолошки појаснувања .................................................................................................. 29
2

Практика на објавување на предлог-прописите на ЕНЕР ......................................... 29
2.1

Почитување на процесот на ПВР за закони донесени во Собранието ................... 29

2.2 Преглед на објавени предлог–прописи на ЕНЕР............................................................... 33
3

Почитување и отстапки од минималниот рок за консултации .............................. 34

4

Практика на објавување на потребните поврзани документи ............................... 34

5

Практика на коментирање на ЕНЕР .................................................................................. 35

6

Заклучоци и препораки.......................................................................................................... 35
6.1

Заклучоци .............................................................................................................................. 35

6.2 Препораки ................................................................................................................................... 36
Прилог 1.

Прашалник бр. 1 за оцена на комуникациската поддршка .................. 38

Прилог 2. Прашалник бр. 2 за вклучување на јавноста во процесот на подготовка
на предлог-закон ............................................................................................................................... 41
Прилог 3. Листа на предлог-закони вклучени во анализата по министерства .......... 45
Прилог 4. Предлог закони со отстапки од минимален рок за консултации ............... 47

3

Листа на кратенки
ГО – граѓански организации
ЕИДХР – Инструментот за човековите права и демократијата
ЕНЕР – Единствен национален електронски регистар на прописи
ЕУ – Европската Унија
МВР – Министерство за внатрешни работи
МЕ – Министерство за економија
МЖСПП – Министерство за животна средина и просторно планирање
МЗ – Министерство за здравство
МЗШВ – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
МИОА - Министерство за информатичко општество и администрација
МК – Министерство за култура
МЛС – Министерство за локална самоуправа
МНР – Министерство за надворешни работи
МО – Министерство за одбрана
МОН – Министерство за образование и наука
МП – Министерство за правда
МТВ – Министерство за транспорт и врски
МТСП – Министерство за труд и социјална политика
МФ – Министерство за финансии
МЦМС – Македонски центар за меѓународна соработка
ПВР – Процена на влијанието на регулативата
УСАИД – Агенција за меѓународен развој на САД
ЦНВОС – Центар за информирање, соработка и развој на граѓанските организации
АДИ – Асоцијација за демократски иницијативи

4

ПРЕДГОВОР
Публикацијата „Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на подготовка на
закони“ е алатка која треба да им послужи на граѓанските организации, државните службеници и
општо на јавноста да се информираат за отвореноста на органите на државната управа и да ги
зголемат знаењата и можностите за вклучување во процесите на подготовка на закони.
Намерата на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), како издавач на оваа
публикација, е да придонесе кон застапеноста и учеството на граѓанското општество во
подготвувањето и спроведувањето на јавните политики, преку воспоставување и спроведување
модел за следење на отвореноста на процесите на подготовка на закони и информирање за
спроведувањето на постоечките механизми со кои е предвидено вклучување на јавноста.
Анализата се состои од два дела. Првиот дел ги содржи резултатите добиени со прашалници
испратени до органите на државната управа. Преку нив е оценета отвореноста на органите на
државната управа во комуникацијата со јавноста и отвореноста на процесите на подготовка на 17
акти на 7 министерства. Во вториот дел се претставени резултатите од следењето на минимумот
стандарди за учество на јавноста во подготовка на законите, односно објавување и запазувањето
на временскиот рок за консултации за објавените предлог-закони на Единствениот национален
електронски регистар на прописи (ЕНЕР).
Оваа анализа се подготвува по четврти пат. Заснована на методологија развиена од Центарот за
информирање, соработка и развој на граѓанските организации (ЦНВОС) од Словенија, МЦМС во
2013 г. ја издаде првата анализа со финансиска поддршка од ЕУ од инструментот ЕИДХР.
Следењето на ЕНЕР и отвореноста на институциите општо за комуникација со јавноста и за
транспарентност на процесите на подготовка на законите, беше продолжено со проектот
„Огледало на Владата“ кој од јули 2013 г. до септември 2016 г. се спроведуваше како дел од
Програмата на УСАИД за антикорупција. Од јуни 2018 г. активноста продолжува да се
спроведува во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар проект финансиран од Европската Унија, а
спроведуван од МЦМС.
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ВОВЕД
Транспарентно и активно вклучување на граѓаните во креирањето на правната регулатива е
предуслов за едно демократско општетво чии постулати се транспарентноста и отчетноста.
Токму преку учество на јавноста во процесите на подготовка на закони и креирање политики се
овозможува засегнатите страни да влијаат во развојот на политики и законите кои ги засегаат.
Вклучувањето на јавноста во процесите на подготовка на закони и креирање политики доби
особено и заслужено внимание од 2013г. во државата преку соодветни промени во актите кои го
регулираат како и преку унапредување на механизмите и промоција на можностите за
вклучување. Европската комисија во Извештајот за земјата во 2019 г. ги истакнува
„...подобрените јавни консултации и зголемената транспарентност во креирањето политики и во
областа на развој и координација на политики”1 Извештајот нагласува дека „опкружувањето во
кое граѓанското општество функционира продолжува да се подобрува, со неговото вклучување
во креирањето политики и во законодавните процеси”.
Јакнењето на односите помеѓу Владата и граѓанскиот сектор е клучно начело за добро владеење
и преставува неопходна инвестиција во процесот на креирање квалитетни политики. Преку
учеството на засегнатите страни, Владата има пристап до нови извори на идеи, информации и
ресурси кои се важни во процесот на креирање на политики и донесување на одлуки.
Консултациите придонесуваат кон градење на меѓусебната доверба, развивање на демократските
принципи и јакнење на капацитетите на граѓанскиот сектор.
Во Северна Македонија има повеќе акти кои ја даваат основата за вклучување на јавноста во
процесите на донесување закони. Тоа се Уставот на Република Северна Македонија, потоа
Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување, Законот за работа на
Владата, Законот за организација и работа на органите на државната управа и др. Исто така, низа
подзаконски акти го регулираат ова прашање, како: Деловникот за работа на Владата на РСМ,
Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, Кодексот на добри
практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики, Методологијата
за процена на влијанието на регулативата, Упатството за начинот на постапување во работата на
министерствата во процесот на спроведување на процената на влијанието на регулативата (во
продолжение Упатство), Правилник за организација на јавни консултации при започнување на
легислативен процес, итн.
Анализата „Огледало на Владата“ за првпат беше објавена во 2013 г, а се однесуваше за
состојбите во 2012 г. Оттогаш настанаа неколку измени во поглед на унапредување на
консултативните процеси и вклучување на граѓанските организации од аспект на легислативата и
техничките можности на електронските алатки за консултации. Значајни промени има во
Упатството и Проценката на влијание на регулативата (ПВР). Единствениот национален
електронски регистар (ЕНЕР) како е-алатка за консултации со јавноста беше воведена во 2009 а
технички подобрена во 2014 и на крајот од 2019г. Препораката од извештајот на Огледало на
Влада 2015 за јавна достапност до основни информации за точките разгледувани на седниците на
Владата беа земени предвид, со тоа што записниците од седниците на Владата се објавуваат и се
достапни на https://vlada.mk/vladini-sednici. Овој чекор значително придонесува кон поголема
транспарентност во процесот на креирање на политики. Препораката од извештајот на Огледалот
на Влада 2015 за овозможување подолги консултации од минимум 10 дена исто така беше земена
предвид и со измените од 2017 г. минималниот рок за консултации е зголемен од 10 на 20
денови.
Сепак станува збор за долготраен процес на градење на знаење и доверба. Потребно е
континуирано да се работи на подобрување на можностите за вклучување на јавноста со цел
создавање квалитетни предлог-закони и нивно подобрено спроведување. Дополнително,
потребно е и стекнување доверба кај јавноста што понатаму ќе го легитимира одлучувањето и
работењето на Владата.
МЦМС го следеше вклучувањето на граѓанскиот сектор во процесот на донесување закони за
периодот од јануари до декември 2019 г. со методологијата утврдена во 2012 г. и приспособена
за оваа анализа.
1

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
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Дел I. Резултати од истражувањето на
отвореноста на државните органи
1. Методологија и пристап
Методологијата за следење на отвореноста на министерствата за вклучување на јавноста во
процесите на подготовка на закони е утврдена и прилагодена на локалниот контекст во 2012 г. во
координација со проектниот тим од МЦМС и одвоени фокус-групи со граѓански организации и
со органите на државната управа. Таа е развиена од ЦНВОС од Словенија во 2006 г. а во 2019г. е
направено мало прилагодување на прашалниците со цел да се земат предвид измените направени
во меѓупериодот.
Методологијата се заснова на следење на три области за процена на отвореноста на
институциите: комуникациска средина и комуникациски практики на министерствата,
вклучително и воспоставени механизми за вклучување на граѓанскиот сектор; поддржувачка
средина за вклучување на граѓанскиот сектор; и постапка за подготовка на закони. Трите области
содржат индикатори кои се дефинирани согласно највисоките меѓународните стандарди за
консултативни процеси, како и согласно домашното законодавство.
Резултатите претставени во оваа анализа од следењето на отвореноста на процесите на
подготовка на предлог-законите во Македонија се однесуваат на периодот од 1 јануари до 31
декември 2019 г.

1.1 Инструменти на истражувањето
Следењето на отвореноста се состои од три целини:
•
•

•

Област A: Комуникациска средина креирана од органите на државната управа за
учество на граѓанското општество во активностите на органот (општ механизам за
вклучување на јавноста);
Област Б: Поддржувачка околина за учество на граѓанското општество, креирана од
страна на министерствата како предлагачи на акти, односно предлог-закони
(институционална поставеност за учество на граѓанскиот сектор во активностите на
министерствата, финансиска околина обезбедена од страна на министерствата за
учество на граѓанскиот сектор во подготовките на актите, следење и оцена на
спроведување акти);
Област В: Подготовка на предлог-закони (објавување на постапката за подготовка на
актите, достапност на стручна основа за подготовка на акти, повратни информации
(фидбек) до предлагачот на актите за предлози и забелешки од граѓанскиот сектор,
конзистентност на содржината меѓу предлагачот и граѓанскиот сектор и сл.).

Главен инструмент за процена на вклученоста на граѓанското општество во креирањето
политики и во подготовката на закони се два прашалници. Со првиот прашалник се анализирани
областите А и Б, а со вториот областа В. Прашалниците се дадени во прилозите 1 и 2.
Секоја област има свои индикатори кои се формулирани како изјави кои ги претставуваат
стандардите за добра вклученост на јавноста. Во првиот прашалник се дефинирани 37
индикатори (15+222), додека со вториот прашалник се оценуваат 403 индикатори за отвореноста
на процесот на подготовка на конкретни предлог-закони.
Во прашалникот од 2019г. се додадени две дополнителни прашања: Користи други начини на избор на
претставници од граѓански организации како на пример преку Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор и сл. и Обезбедува кофинансирање за проекти (проектни активности) на граѓански
организации
3
Во прашалникот од 2019г. се тргнати 4 прашања кои што веќе не се релевантни со направените измени во
меѓупериодот
7
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1.2 Примерок
Двата прашалници беа испратени до сите 15 министерства. Одговори се добиени од 7
министерства: Министерството за правда (МП), Министерството за внатрешни работи (МВР),
Министерството за труд и социјална политика (МТСП), Министерството за економија (МЕ),
Министерството за локална самоуправа (МЛС), Министерството за транспорт и врски (МТВ),
Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА). Осум министерства
воопшто не доставија одговор: Министерството за култура (МК), Министерството за финансии
(МФ), Министерството за здравство (МЗ), Министерството за образование и наука (МОН),
Министерство за одбрана (МО), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
(МЗШВ) и Министерството за надворешни работи (МНР), додека пак Министерството за труд и
социјална политика не го одговори само првиот прашалник за комуникациската средина.
Вториот прашалник беше испратен до (сите) 15 министерства за 33 избрани предлог-закони за
кои се следеше примена на правилата за вклучување на граѓанскиот сектор. Во примерокот се
избрани предлог-закони утврдени на седница на Владата во периодот од 1 јануари до 31
декември 2019 г. Одговори се добиени од 7 министерства за 17 предлог-закони.
Ова е значително намалување на одзивот во споредба со 2015г. кога прашалниците биле
одговорени од 9 министерства или пак 2014г. кога 12 министерства ги одговориле
прашалниците.
Табела 1. Преглед на респонсивноста на министерства на прашалниците

Бр. Министерство
1 Министерство за одбрана
2 Министерство за внатрешни работи
3 Министерство за надворешни работи
4 Министерство за финансии
5 Министерство за здравство
6 Министерство за правда
7 Министерство за транспорт и врски
8 Министерство за економија
9 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
10 Министерство за информатичко општество и администрација
11 Министерство за труд и социјална политика
12 Министерство за локална самоуправа
13 Министерство за култура
14 Министерство за животна средина и просторно планирање
15 Министерство за образование и наука

4
5

Дали министерството ги одговорило
прашалниците за дадената година?
2019
2015
2014
Не

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Да

Не

Да/не4

Да

Да

Да/Не5

Да

Да

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Министерството не го одговорило прашалникот за комуникациска средина
Министерството не го одговорило прашалникот за комуникациска средина
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Да
Да
Не
Не
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Иако и во претходните години процесот на собирање на прашалниците одеше бавно, а за
потребите на овој извештај овој процес се одвиваше исклучително тешко. Прашалниците беа
доставени до министерствата во декември 2019 и во јануари 2020. На почетокот од февруари
сите министерства беа контактирани телефонски и потсетени за одговарање на прашалникот. Во
зададениот рок (до 20 февруари) прашалниците беа одговорени само од 5 министерства.
Останатите министерства неколку пати беа потсетени на крајот од февруари и почетокот од
март, со што уште две министерства ги одговорија прашалниците после рокот.
Изборот на 33 предлог-закони го изврши проектниот тим со преглед на усвоените предлогзакони за периодот на следење, на веб-страницата на Собранието на Република Северна
Македонија предложени од министерствата кај кои постоеја, пред сè, суштински одредби од
значење за граѓанскиот сектор, но и закони кои регулираат материја од суштинско значење за
граѓаните. Во прилог 3 е наведена листата на предлог-закони вклучени во анализата по
министерства. Исто така, актите се бираа на начин кој обезбедува застапеност на сите
министерства. Исклучок од овој критериум е единствено МЛС кој во 2019г. нема доставено
предлог-закон до Владата, па од тие причини беше избран предлог-закон за кој што беше
објавено Известување на ЕНЕР од страна на МЛС.
Во прилог 3 е дадена листа на сите предлог-закони за кои беше испратен прашалник за оцена на
вклучувањето на граѓанскиот сектор во процесот на нивна подготовка.

1.3 . Обработка и прикажување на резултатите
Прикажаните резултати се засноваат на обработка на информациите добиени од прашалниците, а
со користење описни статистички методи.
Одговорите од министерствата за секој од индикаторите се вреднувани со поени. Оцените за
индикаторите се добиени како процент од остварените поени во однос на максимален можен број
поени за тој индикатор. Потоа, врз основа на процентот, оценувањето на поединечните
индикатори изнесува од 1 до 5, и тоа:
Оцена 1 (најниска оцена)

(оценет со 20% или помалку)

Оцена 2

(оценет од 21% до 40%)

Оцена 3

(оценет од 41% до 60%)

Оцена 4

(оценет од 61% до 80%)

Оцена 5 (највисока оцена)

(оценет од 81% до 100%)

Анализираните резултати се прикажани на два начина. Прво се презентирани оцените по
индикатори, односно за секое прашање/индикатор е дадена вкупната оцена за сите министерства.
Дополнително се прикажани и резултатите одделно за секое министерство. Ова следење на
состојбите од две перспективи, општо за дадена ситуација, и конкретно за односот на секое од
министерствата посебно, овозможува појасен преглед и зголемена можност за идентификување
на недостатоците и можности за идно подобрување. Со оглед на тоа што ова следење се спроведе
по четврти пат, презентираните резултати се соодветно споредени со резултатите од 2012 г. 2014
г. и 2015г. Анализата по периоди истовремено овозможува согледување на напредокот или
уназадувањето на отвореноста на министерствата. Промените кои настанале во однос на
резултатите од 2015 г. за оние податоци кои се споредливи се презентирани со следните симболи
(индекси):
Легенда

↔
↑
↓
↑↑
↓↓

Без или незначителни промени = 0 – 3 процентни поени
Мали = 3,01 – 5 процентни поени
Умерени = 5,01 –10 процентни поени
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↑↑↑
↓↓↓

Големи = над 10 процентни поени

1.4 Методолошки ограничувања
Пристапот за анализа на отвореноста на министерствата содржи и одредени ограничувања.
Имено, наодите се засновани на одговори на прашалници од страна на министерствата, а притоа
не е предвидена дополнителна проверка на тврдењата, односно не е направена анкета со
граѓанските организации за конкретните предлог-закони, ниту пак канцелариско истражување.
Целта е да се зајакне свеста за задолжително вклучување на јавноста за креирање квалитетни
закони. Покрај јасната поставеност на индикаторите, очекуван е одреден субјективизам во
одговорите или, пак, неизедначено разбирање на прашањата. Исто така, како ограничување може
да се смета и неможноста да се дојде до сите посакувани податоци, на поинаков начин, освен
преку одговарање на прашалникот. И покрај искуството на министерствата со одговарање на
прашалникот од претходните години, беа потребни исклучителни напори за добивање на
одговорите. И покрај дополнителните писмени потсетувања, одѕивот оваа година е значително
помал од претходните.

1.5 Терминолошки појаснувања
Во оваа анализа се користат термините граѓански сектор, граѓанско општество, граѓански
организации и се однесуваат на поширокото разбирање на чинителите на граѓанското општество
како засегнати страни. При определувањето на засегнатите страни, се има предвид дефиницијата
утврдена во Упатството6 за начинот на постапување во работата на министерствата во процесот
на спроведување процена на влијанието на регулативата: деловните субјекти, синдикатите,
стопанските комори, здруженијата и фондациите, односно сите физички и правни лица кои
можат да бидат засегнати од спроведувањето на предлог-законот.
Исто така, поимите акт, пропис, предлог-закон, предлог-закон за измени и дополнување на закон
и множините од овие поими имаат исто значење и соодветно се применуваат зависно од тоа во
кој дел од анализата се опфатени.

2. Резултати по индикатори за отвореноста на органите на
државната управа
2.1 Област А: Комуникациска средина
Комуникациската средина за вклучување на јавноста е оценета со просечна оцена од 3,2 односно
е мало подобрување од 2015г кога оценката била
3. Меѓутоа, при толкување на одговорите треба
да се има предвид дека само шест од петнаесет
министерства го одговорија овој прашалник, во
е просечна оцена за комуникациска
споредба со 2015г. кога прашалникот беше
средина креирана од министерствата за
одговорен од девет или во 2014г. од 12
министерства.
Дополнително,
некои
од
вклучување на граѓанскиот сектор во
министерствата што го одговориле прашалникот
неговите активности.
ги немаат одговорено сите прашања (особено
прашањата за финансиска околина). Ова
недоволно и нецелосно одговорање на
прашалникот го доведува во прашање соодветното толкување на процентите.

3,2

Сите шест министерства одговориле дека имаат назначено контакт-лице одговорно за давање
информации од јавен карактер. Во однос на назначени координатори за вршење на процена на
влијанието на регулативата, само МЕ има изјавено во прашалникот дека немаат назначено
координатор. Меѓутоа, според податоците добиени од МИОА, сите министерства имаат
назначено координатори и заменици, па дури и некои министерства имаат назначено повеќе лица
Упатство за начинот на постапување во работата на министерствата во процесот на спроведување
процена на влијанието на регулативата (Службен весник на Р. Македонија 106/2013)
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во зависност на областа. Сите шест министерства одговориле дека објавуваат информација за
отпочнување постапка за закон на релевантни веб-страници (ЕНЕР, сајт на министерството), а
83% од министерствата изјавиле дека употребуваат и други облици за информирање на јавноста
за својата работа, како социјални мрежи (МП) медиуми (МЛС), трибини, тркалезни маси, средби
(МЕ) итн.
Сите пет министерства што го одговориле прашањето за објавување детали и информации за
вклучување на јавноста во конкретни процеси (МВР не го одговориле ова како и низа други
прашања) одговориле потврдно. Ова, во проценти претставува пораст во споредба со 2015г.
(78%). Сепак, треба да се има предвид дека во 2015 г. вкупно седум министерства се изјасниле
дека објавуваат детали и информации за вклучување на јавноста во конкретни процеси.
Министерствата слабо ги употребуваат е-прашалници за да добијат мислење од јавноста за
својата работа. Во 2019 г., нив ги користеле само две министерства (МЛС и МВР) а само едно во
2015 г. (МК) (во 2019г. МК не го одговориле прашалникот па не може да се види дали
продолжиле да го користат Е-прашалникот за оваа намена). Уште пониска е употребата на епрашалници за конкретни процеси (подготовка на закони, стратегии и сл.), односно само едно
министерство (МЛС) одговорило потврдно на ова прашање, а со тоа има пад во споредба со
претходните години. Постои процентуално зголемување на министерствата кои објавуваат
предлози и коментари од заинтересираната јавност во врска со нивната работа, сепак,
апсолутните бројки остануваат исти, односно 3 министерства во 2015 и во 2019 објавуваат
предлози и коментари од заинтересираната јавност во врска со нивната работа. Овде треба да се
истакне дека трите министерства што одговориле потврдно на ова прашање во 2015г. го немаат
одговорено прашалникот во 2019г. Загрижува фактот што ниту едно министерство што го
одговорило прашалникот не објавува најчесто поставувани прашања и одговори за
вклучување на јавноста во одредени конкретни процеси (подготовка на закони, стратегии
и сл.). Позитивен податок е што 60% од министерствата што го одговориле овој дел од
прашалникот објавуваат одговори и објаснувањата на предлозите и коментарите дадени од
заинтересираната јавност за конкретни процеси (подготовка на закони, стратегии и сл.) кое што е
зголемување од четири процентни поени во однос на состојбата во 2015г. а исто толкав процент
(60%) подготвуваат и објавуваат извештаи од завршените консултативни процеси.
Табела 2. Комуникациска средина

Назив на индикаторот

2019
2019
Резулт Оцена
ат
(n=6)

Насока 2015
2015
на
Резулт Оцена
движе ат
ње
(n=9)

2014
2014
Резулт Оцена
ат
(n=12)

2012
2012
Резулт Оцена
ат
(n=11)

Министерството:
Има назначено контакт-лице
одговорно за давање информации
од јавен карактер
Објавува
информација
за
отпочнување постапка за закон
на релевантни сајтови, како
ЕНЕР, сајтот на министерството
Има назначено координатор кој
врши процена на влијанието на
регулативата
Употребува други облици за
информирање на јавноста за
својата работа
Издава
публикации
(ревии/
билтени) за својата работа
Министерството на својата
веб-страница или е-билтенот:
Објавува детали и информации за
вклучување на јавноста во
конкретни
процеси
(закони,
стратегии и сл.)

100%

5

100%

5

83%

5

↔

100%

5

100%

5

100%

5

↔

100%

5

100%

5

100%

5

↓↓

89%

5

92%

5

100%

5

83%

5

↓↓

89%

5

83%

5

91%

5

50%

3

↑↑

44%

3

42%

3

73%

4

100%

5

↑↑↑

78%

4

83%

5

91%

5
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Објавува предлози и коментари
добиени од заинтересираната
јавност во врска со работата на
министерството
Објавува одговори и објаснувања
на предлозите и коментарите
дадени
од
заинтересираната
јавност за конкретни процеси
(подготовка на закони, стратегии
и сл.)
Подготвува и објавува извештаи
од завршените консултативни
процеси
Испраќа
е-пошта
со
информација
до
заинтересираната јавност
Овозможува
заинтересираната
јавност да се регистрира во
регистар
за
добивање
информации
Употребува е-прашалници за
добивање мислење од јавноста за
својата работа
Употребува
е-прашалник
за
добивање мислење од јавноста
посебно подготвен за конкретни
процеси (подготовка на закони,
стратегии и сл.)
Организира
е-јавни
дебати
(форум, блог, веб-конференции и
сл.)
Објавува најчесто поставувани
прашања
и
одговори
за
вклучување на јавноста во
одредени конкретни процеси
(подготовка на закони, стратегии
и сл.)

67%

4

60%

3

60%

3

60%

3

↑↑↑

33%

2

42%

3

36%

2

↑↑

56%

3

75%

4

64%

4

↑↑

56%

3

58%

3

/

/

↑↑↑

44%

3

50%

3

82%

5

40%

2

↑↑↑

22%

2

17%

1

27%

2

33%

2

↑↑↑

11%

1

17%

1

18%

1

20%

1

↓↓↓

33%

2

33%

2

36%

2

20%

1
↓↓↓

33%

2

33%

2

64%

4

↓↓↓

33%

2

33%

2

18%

1

0%

1

3,2

3,00

3,19

3,47

2.2 Област Б: Поддржувачка околина за учество на граѓанското
општество
Во анализата се следат три целини кои ја чинат
поддржувачката околина:
1. механизми за вклучување на граѓанскиот
сектор (институционална поставеност);
2. финансиска околина; и
3. вклучување во следење и оцена на
спроведувањето на актите.

2,64
e просечната оцена за
поддржувачка околина за учество
на граѓанското општество.

2.2.1. Институционална поставеност на органите на државната управа за
вклучување на граѓанското општество во своите активности
Институционалната поставеност на органите на државната управа за вклучување на граѓанското
општество во своите активности од 3,00 во 2015 г. односно 2,88 во 2014г. бележи намалување на
2,56 во 2019 г. Во 2019 г. сите министерства што го одговориле прашалникот имаат именувано
лице за соработка со граѓанските организации, што е зголемување за 22 процентни поени во
однос на состојбата во 2015г. Покрај тоа, сите министерства изјавиле дека вклучуваат
претставници на граѓанските организации во консултативни тела и комисии на министерството,
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и кога тоа не е задолжително пропишано. Меѓутоа, само Министерството за локална самоуправа
изјавило дека има регистер во којшто може отворено да се регистрираат граѓанските
организации за редовно добивање информации. Ова министерство (МЛС) е единственото (од тие
што го одговориле прашалникот) кое има посебен пишан документ (насоки) за вклучување на
граѓанските организации (во 2015 г., ваков документ имале и МТСП (сега не го одговориле
прашалникот) МВР и МИОА (го одговориле прашалникот, но не го одговориле ова прашање).
Во овој прашалник е додадено ново прашање, со кое се прави проверка колку од министерствата
користат други начини на избор на претставници на ГО како на пример преку Советот. Две
министерства (МП и МЛС) одговориле дека ја користеле оваа можност.
Табела 3. Институционална поставеност

Назив на индикаторот
Министерството:
Има именувано лице за
соработка со граѓанските
организации
Вклучува претставници на
граѓанските организации во
консултативни тела и комисии
на министерството, и кога тоа
не е задолжително пропишано
Има државни службеници кои
се
посебно
едуцирани
(учествувале на обуки) за
соработка и вклучување на
граѓанските организации
Користи други начини на
избор на претставници на
граѓанските организации како
на пример преку Советот и сл.
Вклучува претставници на
граѓанското општество во
своите
делегации
на
меѓународни настани
Има посебен пишан документ
(насоки) за вклучување на
граѓанските организации
Има регистар во којшто може
отворено да се регистрираат
граѓанските организации (за
редовно
добивање
информации)
Ги повикува заинтересираните
граѓански организации да се
пријават/ регистрираат за
добивање информации
Има однапред предвидена
постапка
за
избор
на
претставници на граѓанските
организации кога бројот за
учество во консултативните
тела е ограничен
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА

7

2019
2019
Насока 2015
2015
Резулт Оцена на
Резулт Оцена
ат
движење ат
(n=6)
(n=9)

2014
2014
Резулт Оцена
ат
(n=12)

2012
2012
Резулт Оцена
ат
(n=11)

↑↑↑

78%

4

75%

4

91%

5

↑↑↑

89%

5

67%

4

91%

5

↓↓

89%

5

83%

5

82%

5

Н/П7

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

↓

44%

3

50%

3

45%

3

2

↓↓

33%

2

25%

2

18%

1

20%

1

↑↑

11%

1

25%

2

27%

2

20%

1

↔

22%

2

25%

2

27%

2

20%

1

↔

22%

2

8%

1

27%

2

100%

5

100%

5

80%

4

40%

2

40%

2

25%

2,56

Ова прашање за прв пат е воведено во прашалникот за 2019г.
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3,00

2,88

3,13

2.2.2. Финансиска околина за поддршка на граѓанскиот сектор
Според одговорените прашалници во 2019г. просечната оцена на финансиската околина за
вклучување на граѓанскиот сектор е 1,86, што е намалување наспроти оцената од 2,33 во
2015 г. или 2,5 во 2014г.
Се забележува намалување на финансиската поддршка на програми и проекти на граѓанските
организации од страна на министерствата. Само едно министерство (МП) одговорило дека
финансира програми и проектни активности на граѓански организации (од четири министерства
што го одговорија прашалникот, две министерства не одговориле на прашањата за
финансирање). Во 2019 г. само едно министерство (МЛС) има предвидени средства за покривање
на трошоците на учесниците од граѓанскиот сектор во работните и во советодавните тела и
групи. Истото министерство има предвидени средства за стручна поддршка на учеството (како
на пример, правни консултации и информациска поддршка) и застапување на граѓанските
организации. Од министерствата што го одговориле прашањето за финансирање, само едно
министерство (МЛС) овозможува други облици на поддршка. Шестте министерства кои во
2015г. обезбедувале други облици на поддршка (МО, МВР, МОН, МЕ, МК и МЖСПП) сега не го
одговориле прашалникот (МЖСПП, МК, МО, МОН) или не го одговориле ова прашање (МЕ,
МВР).
Табела 4. Финансиска околина

Назив на индикаторот
Министерство:
Има средства за покривање на
трошоците за учесниците од
граѓанскиот
сектор
во
работните и во советодавните
тела и групи
Финансира
програми
(институционална поддршка)
на граѓански организации
Финансира проекти (проектни
активности) на граѓански
организации
Обезбедува кофинансирање за
проекти
(проектни
активности) на граѓански
организации
Овозможува други облици на
поддршка
(како
давање
опрема, обуки и сл.)
Има предвидени средства за
стручна
поддршка
на
учеството (како на пример,
правни
консултации
и
информациска поддршка) и
застапување на граѓанските
организации
На граѓанските организации
им
обезбедува
субвенционирани
или
бесплатни канцеларии
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА

2019
2019
Насока на 2015
2015
Резулта Оцена движење Резулт Оцена
т (n=6)
ат
(n=9)

2014
2014
Резулт Оцена
ат
(n=12)

2012
2012
Резулт Оцена
ат
(n=11)

50%

3

↑↑↑

11%

1

25%

2

27%

2

25%

2

↓↓↓

44%

3

50%

3

45%

3

25%

2

↓↓

33%

2

42%

3

45%

3

25%

2

25%

2

↓↓↓

67%

4

58%

3

45%

3

20%

1

↔

22%

2

25%

2

0%

1

20%

1

↔

22%

2

25%

2

18%

1

1.86

2,33

2,50

2,17

2.2.3. Следење и оцена на спроведувањето на актите (закони, стратегии и сл.)
Просечната оцена на министерствата за следење и оцена на спроведувањето на актите е 3,83, што
е мало зголемување во однос на претходните два извештаи (2015 и 2014) кога оценката била 3,67.
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Согласно со одговорите на министерствата, спроведувањето на актите го следат и оценуваат сите
министерствата, половина (50%) го објавуваат извештајот во електронски формат, додека
помалку од половина (40%) во печатен формат. Вклученоста на претставници на граѓанските
организации во следење и оцена на актите е речиси исто како и во 2015 г. односно од 6
министерства тоа го практикувале четири. Позитивно во периодот опфатен со овој извештај е
што продолжува зголемување на процентот на министерства (од 56% на 66.7%) кои објавуваат
извештај (фидбек) за вклучување на јавноста и влијанието на коментарите. Исто така, сите
министертва што го одговориле прашалникот на крајот на подготовката на актите во
меморандумот на предлог-законот односно во Извештајот за ПВР информираат за вклученоста и
соработката со заинтересираната јавност.
Табела 5. Следење и оцена

2019
2015
2014
2012
Насока
Резулт 2019
Резулт 2015 Резулт 2014 Резулт 2012
на
ат
Оцена
ат
Оцена
ат
Оцена
ат
Оцена
движење
(n=6)
(n=9)
(n=12)
(n=11)

Назив на индикаторот
Министерството:
Го следи и го оценува
спроведувањето на актите во
својата област
На крајот на подготовката на
актите во меморандумот на
предлог-законот
секогаш
информира за вклученоста и
соработката
со
заинтересираната јавност
Вклучува претставници на
граѓанските организации во
следење и оценка на актите
Објавува повратен извештај
(фидбек) за вклучување на
јавноста и влијанието на
коментарите
Објавува
извештаи
од
следењето и оценката на актите,
и тоа:
Електронски формат
Печатен
формат
публикација и сл.)
ПРОСЕЧНА ОЦЕНКА

(пр.

100%

5

↔

100%

5

92%

5

91%

5

100%

5

↑↑↑

89%

5

83%

5

64%

4

67%

4

↔

67%

4

83%

5

45%

3

67%

4

↑↑↑

56%

3

42%

3

9%

1

50%

3

↑↑

44%

3

42%

3

18%

1

40%

2

↑↑↑

22%

2

8%

1

18%

1

3.83

3.67

3,67

2,5

2.3. Област В: Подготовка на предлог-закони
Отвореноста на процесот на вклучување на граѓанскиот сектор во подготовка на акти е
анализирана од неколку аспекти:
- Споделување информации за процесот на подготовка на предлог-законот (начин на
известување на јавноста за почеток на
постапка за подготовка на предлог-закон,
содржина на информацијата, стручни текстови
е вкупната просечна оцена за
за подготовка на предлог-закон, временска
рамка за консултации);
отвореноста на процесите на
- Спроведување на постапката на подготовка на
подготовка на 17 акти на 7
предлог-законот;
министерства.
- Одѕивот на министерството на предлозите и
коментарите на граѓанскиот сектор.

3,86
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2.3.1. Начин на споделување информации за процесот на подготовка на предлогзаконите
Просечната оцена за споделување информации за процесот на подготовка на предлог-закони е
зголемена во 2019 г. и изнесува 3 наспроти 2015 г. кога изнесувала 2,5.
Во 94% од случаите, министерствата одговориле дека ја известуваат јавноста за почетокот на
постапката и подготовката на предлог-законот со објавување информација на јавниот портал
ЕНЕР. Ова е значително зголемување споредено 2015 г. кога тој процент изнесувал 67%.
Значително зголемување во споредба со 2015 г. има и во однос на испраќањето на
информацијата директно до сите засегнати страни (пр. директна пошта, електронска пошта) и
тоа од 28% во 2015 г. на 65% во 2019 г. Речиси е иста состојбата со 2015 во однос на праксата на
министерствата да објавуваат информација во стратешкиот план и во годишната програма за
работа на Владата (од 44% во 2015 г., на 47% во 2019 г.). Информација за почеток на постапка за
подготовка на предлог-законите биле објавени на веб-страница на министерството во нешто
повеќе од половина (59%) од случаите, што е зголемување од 9 процентни поени од состојбата во
2015г. Другите видови информирање, како состаноци, јавни дебати и прес-конференции,
соопштенија итн. биле користени во 40% од случаите што е за еден процентен поен повисоко од
состојбата во 2015г.
Табела 6. Начин на известување на јавноста за почетокот на постапка за подготовка на Актот

Назив на индикаторот
Министерството
ја
известило јавноста за
почетокот на постапката
за подготовка на предлогзаконот:
Со
информација
за
почетокот на постапката
објавена на јавен портал:
ЕНЕР
Со информација испратена
до сите заинтересирани
страни
(пр.
директна
пошта, електронска пошта)
Со
објавување
информација
на
вебстраницата
на
министерството
Со
објавување
во
стратешкиот
план
и
годишната програма за
работа на Владата
Со
други
видови
информирање
Со
објавување
информација во дневни
весници
ПРОСЕЧНА ОЦЕНКА

2019
2015
2014
2012
Резулт 2019
Насока Резулт 2015 Резулт 2014 Резул 2012
ат
Оцена
на
ат
Оцена
ат
Оцена тат Оцена
(n=17)
движење (n=18)
(n=27)
(n=23)

94%

5

↑↑↑

67%

4

74%

4

73%

4

65%

4

↑↑↑

28%

2

59%

3

46%

3

59%

3

↑↑

50%

3

56%

3

27%

2

47%

3

↔

44%

3

59%

3

58%

3

40%

2

↔

39%

2

33%

2

4%

1

6%

1

↓

11%

1

30%

2

4%

1

3

2,5

2,83

2,33

Во член 9 од Упатството за начинот на постапување во работата на министерствата во процесот
на спроведување на процената на влијанието на регулативата се утврдени елементите кои треба
да ги содржи известувањето (информацијата) за почеток на постапката за подготовка на предлогзаконот.
Според одговорите на министерствата за конкретните предлог-закони, има значително
зголемување на просечната оценка за содржината на информацијата што министерствата ја
објавуваат за почеток на постапка за подготовка на акт, односно зголемување од 3,58 во 2015 на
4,67 во 2019г. Така што, висок процент од 94% од овие министерства во информацијата за
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почеток на постапката за подготовка на предлог-законот вклучуваат: име на предлог-законот,
краток опис, намера и цели на законот, податоци за контакт (одговорни лица за подготовка на
предлог-законот и сл.), електронски адреси од ЕНЕР и веб-страницата на министерството од кои
засегнатите страни ќе можат да ја преземат електронската верзија на предлогот на закон и нацртизвештајот за ПВР и методи на собирање и земање предвид на мислењата на јавноста (поштенска
и/или електронска адреса на која засегнатите страни ќе можат да доставуваат мислења,
забелешки и сугестии). Единствено МТСП за предлог-законот за волонтерство го нема
испочитувано ова бидејќи воопшто нема подготвено вакво известување.
Временска рамка на најважните настани (фази) во постапката е одредена во 76% од предлогзаконите, предмет на оваа анализа. Поголем раст е забележан во информацијата за предвидени
методи и алатки за вклучување и учество на засегнатите страни (88%), а во исто толку случаи
Информацијата содржи и идентификување на клучни засегнати страни. Понатаму, најава за јавен
увид и јавна расправа е објавена во високи 81% од случаите. Повик за вклучување на јавноста
има кај 53% од законите, што е повисоко од состојбата во 2015 г. но сепак е пониско од 2014г.
кога тој изнесувал 59%.
Табела 7. Содржина на информацијата за почетокот на постапка за подготовка на Актот

Назив на индикаторот
Информацијата
за
почетокот на постапката за
подготовка на предлогзаконот содржи:
Име на предлог-законот
Краток опис на проблемот
Намера и цели на предлогзаконот
Електронски адреси од ЕНЕР
и
веб-страницата
на
министерството
од
кои
засегнатите страни ќе можат
да ја преземат електронската
верзија на предлогот на
закон и нацрт-извештајот за
ПВР
Методи на собирање и
земање
предвид
на
мислењата
на
јавноста
(поштенска
и/или
електронска адреса на која
засегнатите страни ќе можат
да доставуваат мислења,
забелешки и сугестии)
Податоци
за
контакт
(одговорни
лица
за
подготовка
на
предлогзаконот и сл.)
Предвидени методи и алатки
за вклучување и учество на
засегнатите страни
Идентификување
на
клучните засегнати страни
Најава за јавен увид и јавна
расправа
Временска
рамка
на
најважните
настани:
идентификување
на

2019
2015
2014
2012
Насока
Резул
2019
Резул 2015 Резул 2014 Резул 2012
на
тат
Оценка
тат Оцена тат Оцена
тат Оцена
движе
(n=17)
(n=18)
(n=27)
(n=23)
ње

94%
94%

5
5

↑↑↑
↑↑↑

83%
83%

5
5

89%
85%

5
5

85%
/

5
/

94%

5

↑↑↑

83%

5

85%

5

85%

5

94%

5

↑↑↑

67%

4

70%

4

/

/

94%

5

↑↑↑

44%

3

70%

4

46%

3

94%

5

↑↑↑

78%

4

78%

4

81%

5

88%

5

↑↑↑

72%

4

56%

3

46%

3

88%

5

↑↑↑

56%

3

67%

4

69%

4

81%

5

↑↑↑

56%

3

44%

3

/

/

76%

4

↑↑

56%

3

59%

3

77%

4

17

најважните
фази
во
постапката
Методи за следење и оценка
на процесот
Повик за вклучување на
јавноста
ПРОСЕЧНА ОЦЕНКА

76%

4

↑↑↑

33%

2

30%

2

42%

3

53%

3

↑↑↑

39%

2

59%

3

50%

3

4,67

3,58

3,75

3,89

2.3.2. Стручни текстови за подготовка на предлог-закони (студија, анализа, преглед
и сл.)
Во одговорите на прашалниците за потребите на овој извештај министерствата истакнуваат дека
во процесот на подготовка на предлог-закони се користени стручни текстови од граѓанскиот
сектор само од страна на МИОА и МП. Ова е слично со праксата од 2014 г., кога во случаи на
три предлог-закони анализите од граѓанскиот сектор биле користени како ресурси. Од друга
страна, процентот на стручните текстови од други субјекти (консултантски фирми, стручни лица,
универзитети) бележи раст, па изнесува 56% во споредба со 39% во 2015г. или 26% во 2014 г.

2.3.3. Временска рамка за консултации
Министерствата одговориле дека во 88% (во однос на 61% во 2015 г.) од анализираните акти се
објавува предлог-законот по меѓусекторското усогласување, а исто толкав е процентот на објава
на првата (нацрт) верзија на предлог-законот произлезена од министерството. Според одговорите
на министерствата за почитувањето на роковите за примање писмени предлози и коментари на
ЕНЕР од страна на граѓанскиот сектор за анализираните предлог-закони, за осум предлог-закони
бил испочитуван рокот од 20 до 30 работни денови, а дури за пет предлог-закони (Предлог-закон
за лобирање; Предлог-закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси; Предлог-закон
за социјална заштита; Предлог-закон за спречување и заштита од дискриминација) биле
обезбедени над 30 работни денови за консултации. Дополнително, само за еден од анализираните
предлог-закони не бил испочитуван рокот од 20 дена за консултации, а за еден предлог-закон
воопшто немало можност за предлози и коментари. Ова е подобрување од состојбата во
претходниот анализиран период 2015, иако директна споредба не може да се направи бидејќи во
2017 г. беше направена измена во Деловникот за работа на Владата со што рокот за консултации
со јавноста се зголеми од 10 на 20 работни денови. Сепак, треба да се истакне дека во 2015 г,
само еден од анализираните предлог-закони бил оставен за коментирање подолго од 30 работни
дена, четири биле оставени од 15 до 30 работни дена, а четири закони биле ставени на
консултации согласно минималниот рок од 10 дена, со ова само 50% од предлог-законите го
испочитувале рокот пропишан со Деловникот на Владата.
Министерствата кои во одговорените прашалници се изјасниле дека организирале настани за
консултации за време на подготовката на предлог-законот (71%) изјавиле дека во најголем број
од случаевите ја испратиле поканата за учество во консултациите од 7 до 15 дена (во седум од 10
случаеви). Сепак, треба да се има предвид дека во четири случаеви од анализираните воопшто не
биле организирани такви консултативни настани. Во секој случај, има подобрување од 2015 г.
кога за 67% од анализираните акти не биле организирани консултации, додека за останатите 28%
биле дадени од 7 до 15 дена за подготовка, а само за еден предлог-закон бил оставен период
подолг од 15 дена за подготовка пред консултациите.
Табела 8. Временска рамка за консултации

Назив на индикаторот
Дали кога се поставува рокот
за консултации сте воделе
сметка за празници и други
важни датуми во тој период?
Заради
консултација,
предлог-законот е објавен
како:

2019
2015
2014
2012
2019
Резулт
Насока Резул 2015 Резул 2014 Резул 2012
Оценк
ат
на
тат Оцена тат Оцена тат Оцена
а
(n=17)
движење (n=18)
(n=23)
(n=27)
100%

5

↑↑↑

18

61%

4

81%

5

58%

3

-

-

Прва работна верзија на
предлог-законот
произлезена
од
Министерството (нацртверзија)
Предлог-закон
по
меѓусекторското
усогласување

88%

5

↑↑↑

61%

4

63%

4

85%

5

88%

5

↑↑↑

61%

4

74%

4

77%

4

2.3.4. Тек на спроведување консултации во постапката на подготовка на предлогзаконот
Просечната оцена на спроведувањето на постапката на подготовка на предлог-законот е
оценета со 4, што е значително зголемување на оцената споредено со 2,8 во 2015г. или 3,2 во
2014г.
Имено, министерствата одговориле дека за 94% од анализираните предлог-закони именувале
лице задолжено за давање информации за текот на подготовката до јавноста, што е значително
зголемување во однос на претходниот извештај (2015) кога ова било случај во 61% од актите,
иако не е голема разлика од состојбата во 2014г. (81%). Вклучување на граѓанскиот сектор во
рана фаза кога се формулираат тезите/принципите на предлог-законот е овозможено во 76% од
анализираните предлог-закони, а во 65% од случаите во рана фаза се претставени различните
решенија за предлог-содржината на предлог-законот.
Настани за вклучување на јавноста (јавни расправи, тркалезни маси) имало кај 65% од предлогзаконите, што е зголемување на процентот од 2015 г. кога изнесувал 39%, но сепак не толку
големо во однос на состојбата во 2014г. (59%). Вакви настани биле организирани од следните
министерства: МП, МИОА, МТСП, МЕ, МТВ и МВР. Во 56% од постапките за подготовка на
предлог-закони, настаните биле независно модерирани.
Табела 9. Тек на спроведувањето консултации во постапката на подготовка на предлог-законот

Назив на индикаторот
Министерството:
Именувало лице кое дава
информации за подготовката
на предлог-законот и за
вклучување на јавноста во
постапката
Овозможило вклучување на
граѓанскиот сектор во рана
фаза кога се формулираа
тезите/
принципите
на
предлог-законот
(во
спроведување на ПВР: фаза на
анализа на состојбите и
дефинирање на целите)
Во процесот на подготовка на
предлог-законот организирани
се настани за вклучување на
јавноста, како јавни расправи,
тркалезни маси и сл.
Во раната фаза на јавноста ѝ се
претставени
различните
решенија
за
предлогсодржината
на
предлогзаконот (во спроведување на
ПВР: фаза на анализа на
влијанијата на секоја од
опциите
и
дефинирање
оптимално решение).

2019
2015
2014
2012
Резулт 2019
Насока Резул 2015 Резул 2014 Резул 2012
ат
Оцена
на
тат Оцена тат Оцена тат Оцена
(n=17)
движење (n=18)
(n=27)
(n=23)

94%

5

↑↑↑

61%

4

81%

5

69%

4

76%

4

↑↑↑

56%

3

44%

3

35%

2

65%

4

↑↑↑

39%

2

59%

3

19%

1

65%

4
↑↑↑

50%

3

48%

3

38%

2

19

Овозможено
е
независно
модерирање на настаните за
вклучување на јавноста во
процесот на подготовка на
предлог-законот
(на
пр.
фасилитатор
од
друга
институција,
надворешно
стручно лице итн.)

56%

3

↑↑↑

22%

4

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА

2

22%

2,8

2

12%

1

3,2

2

2.3.5. Одѕив на министерствата на предлозите и коментарите на граѓанскиот сектор
Оцената за одѕивот на министерствата на предлозите и коментарите на граѓанскиот сектор
во периодот опфатен со овој извештај изнесува 3 и претставува зголемување во споредба со
2015 г. кога бил оценет со 1,8 или 2,2 во 2014г.
За 92% од анализираните предлог-закони министерствата дале повратен одговор на граѓанскиот
сектор за пристигнатите предлози. Кај 42% мислењето е дадено како заедничка информација,
додека кај 50% е дадено мислење за секој предлог поединечно. Станува збор за зголемување од
31 процентен поен на вкупниот процент на обезбедување повратен одговор од страна на
министерствата наспроти 2015г. Само во четири случаи (24%) бил подготвен извештај за
процесот на консултации, што претставува зголемување во споредба со 2015 г. (6%, односно
еден случај), но сепак е исто ниво како во 2014г. Исто така, иако е зголемување во однос на
претходниот период, сепак е низок процентот (31%) за објавување на коментарите, предлозите и
аргументацијата дадени од граѓанскиот сектор на веб-страницата на министерството.
Информации за вклученоста на јавност во консултативниот процес содржи меморандумот на
предлог-законот кај 94% од анализираните акти, што претставува зголемување споредено со
претходниот извештај од 2015г. кога тој процент изнесувал 56%.
Табела 10. Одѕив на министерствата

Назив на индикаторот
Одѕив на министерството на
предлозите и коментарите на
граѓанскиот сектор
Во меморандумот на предлогзаконот (alt. Извештај за
процена на влијанието на
регулативата)
има
информации за вклучената
јавност во консултативниот
процес
Министерството
за
пристигнатите предлози од
граѓанскиот сектор:
- Не даде свое мислење
- Даде свое мислење како
заедничка информација
- Даде свое мислење за
секој предлог поединечно
Министерството на својата
веб-страница
ги
објави
коментарите, предлозите и
аргументацијата дадени од
граѓанскиот сектор
Министерството
до
граѓанскиот сектор подготви
повратен (фидбек) извештај за
процесот на консултации

2019
Насок 2015
2014
2012
Резул 2019
а на Резул 2015 Резул 2014 Резул 2012
тат Оцена движе тат Оцена тат Оцена тат Оцена
(n=17)
ње
(n=18)
(n=27)
(n=23)

94%

5

↑↑↑

56%

3

63%

4

46%

3

42%

3

↑↑↑

28%

2

37%

2

23%

2

50%

3

↑↑↑

33%

2

26%

2

15%

1

31%

2

↑↑↑

6%

1

15%

1

8%

1

24%

2

↑↑↑

6%

1

22%

2

8%

1

20

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА

3

1,8

2,2

1,6

2.4. Одѕив на граѓанскиот сектор
На крајот, анализата ги следи и одговорите на министерствата кон одѕивот на граѓанскиот
сектор, односно министерствата ги оценуваа пристигнатите предлози од граѓанските
организации за анализираните акти.
Според одговорите од министерствата, граѓанскиот сектор во 2019 г. слабо (25%) го користел
ЕНЕР за испраќање на своите предлози и коментари а сличен е процентот (38%) на директно
испратени коментари на е-пошта или по пошта. Министерствата навеле дека во 69% од предлогзаконите, граѓанските организации користеле други начини, како: средби/состаноци, јавни
настани и трибини.
Кај 13 од 14 предлог-закони (93%) за кои добиле коментари, министерствата целосно или
делумно ги вклучиле предлозите и коментарите на граѓанскиот сектор, што може да се каже дека
е подобрување во споредба со 2015 г. кога само во пет предлог-закони (38%) коментарите биле
земени предвид. Сепак ова треба да се земе со резерва бидејќи кај повеќето е наведено дека
делумно се земени предвид коментарите.
Во шест случаеви министерствата сметаат дека коментарите и предлозите добиени од
граѓанскиот сектор во поголем дел се релевантни во однос на содржината и експертизата, додека
пак во седум случаеви се делумно релевантни. Во однос на избраните предлог-закони
министерствата ги навеле следните засегнати страни во процесите за консултации: министерства
и други надлежни органи на државната управа, низа здруженија и фондации, експерти,
универзитетски кадар, претставници на меѓународни организации, итн.
Мнозинство од министерствата (54%) сметаат дека е потребен поголем одѕив но, речиси исто
толку односно 46% изразиле задоволство од одѕивот на јавноста. Ниту едно министерство не се
изјаснило дека нема мислење за соработката со јавноста, но за четири предлог-закони
министерствата го немаат одговорено ова прашање.

3. Резултати по министерства
Во овој дел се прикажани оцените на органите на државната управа по областите на отвореност:
1. Области А и Б: Комуникациска и поддржувачка средина за учество на граѓанското
општество;
2. Област В: Подготовка на предлог-закони.
Прво се дадени поени за секое министерство за четири карактеристики со кои се оценува
вкупната комуникациска средина и поддршка за вклучување на граѓанското општество во
нивното работење: институционална поставеност, поддржувачка околина, финансиска околина и
следење и оцена на спроведување акти (области А и Б). За тоа кои индикатори се содржани во
секоја од областите, може да се види во делот 2.2. – Резултати по индикатори за отвореноста на
органите на државната управа.
Потоа следува оцена на процесот на подготовка (област В) на 17 акти од 7 министерства, и тоа
оцена за секој акт и просечна оцена за министерството.
На крајот се дадени вкупни оцени за министерствата за сите три области, и тоа само за оние
министерства кои одговориле на двата прашалници, односно кои имаат оцена за сите области.

3.1. Област А и Б. Комуникациска средина
Највисоко оценето министерство за општи механизми и поддршка за вклучувањето на
граѓанскиот сектор е МЛС. Во 2015, највисока оценка добиле МК, МТСП и МЖСПП. Оваа
година, ниту едно од овие три министерства не го одговориле прашалникот за комуникациска
средина, а МТСП го одговори вториот прашалник за конкретни предлог-закони. Две
министерства добија оцена три (3) и три министерства оцена два (2). МЛС има подобрување за
три оценки на општата комуникациска средина, односно од два во 2015г. на пет во 2019 г.
Во однос на вкупните поени кај МИОА и МВР може да се забележа намалување во вкупниот
број на поени остварени во 2019 г. во споредба со 2015 г. Оценките на сите министерства се
дадени во табела 11.
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Вкупно
поени

2015

2015

2019

Оценка

2019

2019 Следење и оценка
на спроведување
2015
(поени)

Финансиска
околина (поени)
2015

2019

2015

2019

Резултати по министерства (макс. 37
поени)

Поддржувачка
околина (поени)

2019 Институционална
поставеност
2015
(поени)

Табела 11. Комуникациска средина

Министерство за локална самоуправа

14

5

9

3

3

0

6

3

32

11

5

2

Министерство за економија

8

3

3

4

0

2

2

3

13

12

2

2

Министерство за правда
Министерство
за
информатичко
општество и администрација

8

/

4

/

3

/

4

/

19

/

3

/

7

11

3

4

0

0

6

4

16

19

3

3

Министерство за внатрешни работи

7

10

1

5

0

2

5

2

13

19

2

3

8

Министерство за транспорт и врски

6

/

3

/

2

/

1

/

12

/

2

/

Министерство за култура
Министерство за труд и социјална
политика
Министерство за животна средина и
просторно планирање

/

12

/

4

/

5

/

4

/

25

/

4

/

9

/

8

/

1

/

6

/

24

/

4

/

10

/

4

/

3

/

5

/

22

/

4

Министерство за одбрана

/

9

/

1

/

4

/

4

/

18

/

3

Министерство за образование и наука

/

6

/

3

/

1

/

3

/

13

/

2

3.2. Област В: Процес на подготовка на предлог-закон
Процесот на подготовка на трите избрани предлог-закони од МИОА како и предлог законот за
социјална заштита од МТСП се оценети со највисока оцена (5). Седум предлог-закони се оценети
со четири (4), и тоа се: Предлог Закон за задругите од МЕ, Предлог-закон за спречување и заштита од
дискриминација од МТСП, Предлог-закон за Агенција за национална безбедност од МВР, Предлог-закон
за бесплатна правна помош, Предлог-закон за слободен пристап до информации од јавен карактер,
Предлог-закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси и Предлог-закон за јавното
обвинителство од МП. Пет предлог-закони се оценети со три (3). Предлог на Закон за изменување и
дополнување на Законот за волонтерството од МТСП е оценет со еден (1). За овој предлог-закон е дадено
објаснување дека предлог-законот е донесен по скратена постапка и не беше објавен на ЕНЕР, ниту пак се
направени консултации со јавноста, имајќи предвид дека со истиот се вршеше усогласување со Законот за
прекршоците и Законот за инспекцискиот надзор, но усогласувањата не се терминолошки а со тоа
останува обврската за консултации со јавноста. Интересно е да се спомне дека МЛС иако добило оценка 5
за општа комуникациска средина, за избраниот предлог-закон за рамномерен регионален развој е оценето
со три (3), но како објаснување за ова може да се даде дека овој предлог-закон се уште не е усвоен на
Влада а на ЕНЕР во моментот (мај 2020) има само Известување за отпочнување на процесот на
подготвување на предлог-законот, но не е ставено извештај од ПВР ниту пак предлог-закон.

Предлог-закон за електронски документи,
електронска идентификација и доверливи услуги
Предлог-закон за електронско управување и
електронски услуги

88%
88%

Оцена

Министерство за
информатичко
општество и
администрација

Просек на
поени

Предлог-закон

Оцена по
Актот

Министерство

Вкупно
поени

Табела 12. Област В: Процес на подготовка на предлог-закон

35

5

5
5

Во прашалникот има повеќе прашања што се оставено со црвено и не се одговорени ниту со ДА ниту со
НЕ, а со тоа се отежнува оценувањето.
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Министерство за
економија
Министерство за
правда

Министерство за
внатрешни работи
Министерство за
транспорт и врски

Министерство за труд
и социјална политика

Министерство за
локална самоуправа

Предлог -закон за Централен регистер на
население

88%

5

Предлог Закон за задругите

79%

4

Предлог-закон за бесплатна правна помош

65%

4

Предлог-закон за јавното обвинителство

83%

5

Предлог -закон за лобирање
Предлог-закон за слободен пристап до
информации од јавен карактер
Предлог -закон за спречување на корупцијата и
судирот на интереси
Предлог-закон за Агенција за национална
безбедност
Закон за изменување на Законот за јавните собири
(22)
Закон за урбанистичко планирање

48%

3

76%

4

78%

4

73%

4

54%

3

58%

3

Предлог Закон за социјалната заштита
Предлог Закон за материјално обезбедување на
невработените лица поради приватизацијата на
претпријатијата со доминантна сопственост на
државата
Предлог на Закон за изменување и дополнување
на Законот за волонтерството9
Предлог Закон за спречување и заштита од
дискриминација

83%

5

50%

3

Предлог Закон за рамномерен регионален развој

2%

1

77%

4

48%

3

30

4

26

3

25

3

22

3

21

3

16

3

Доколку ги споредиме просечните оцени по министерства за Област В: Процес на подготовка на
предлог-закон во периодот опфатен со овој извештај, изнесува 3,4 и е зголемување наспроти
2015г. кога бил 2,7 или во 2014 г. кога била 3,1. Во извештајниот период 2019 едно министерство
има оцена пет (5) едно оцена четири (4) а останатите пет министерства кои го одговориле
прашалникот имаат оценка три (3). Нема министерства оценети со пониска оценка, што не беше
случај во 2015г.
Табела 13. Споредба на резултатите на министерства за вклученоста во процесите на подготовка на предлогзакони

Министерство
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Министерство за информатичко општество и
администрација
Министерство за економија
Министерство за локална самоуправа
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за внатрешни работи
Министерство за правда
Министерство за транспорт и врски
Министерство за култура
Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство
Министерство за образование и наука
Министерство за животна средина и просторно

9

Оцена
2019
5

Оцена
2015

Оцена
2014

Оцена
2012

1

4

3

4
3
3
3
3
3
/
/

3
3
4
1
/

3
3
4
1
/

2
/
3
2
/

4

4

3

4

1

3

/
/

3
2

4
4

3
3

Појаснување: Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за волонтерството беше донесен по скратена
постапка и не беше објавен на ЕНЕР, ниту пак се вршеа консултации со јавноста, со објаснување дека со него се вршеше
усогласување со Законот за прекршоците и Законот за инспекцискиот надзор.
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планирање
12
Министерство за одбрана
Просечна оцена

/
3,4

2
2,7

3,1

2,7

3.3. Вкупни резултати
Во овој дел е претставена вкупната оцена на министерствата за двата прашалници (општиот и за
поединечните акти). Целта на ваквото претставување е да се елиминира влијанието од општо
гледање или многу специфично (на ниво на акти).
Во севкупниот резултат, највисоко оценети, со оценка четири (4) се две министерства, и тоа:
МИОА со 51 поен и МЛС со 48 поени. Останатите четири министерства се оценети со три (3)
МП, МЕ, МВР, МТВ, додека пак МТСП не го има пополнето прашалникот за комуникациска
средина, а со тоа не може да се направи општа оценка за ова министерство. Споредено со 2015 г.
се забележува раст на оценката кај сите министерства (што ги одговориле двата прашалници) со
исклучок на МЕ за кое останува иста просечна оценка 3. Највисоко оценети министерства за
2019 година:
Министерство за информатичко општество и администрација споредено со 2015 има
најголемо зголемување од вкупна оценка 2 на оценка 4 во 2019г. што е резултат на позитивните
практики во постапките за вклучување на јавноста во конкретните предлог-закони.
Министерство за локална самоуправа споредбено со 2015 има зголемува од една оценка
односно од три (3) на четири (4).
За жал, не може да се направи споредба за Министерството за правда кое што е трето
рангирано според вкупниот број на поени, бидејќи ова е прва година ова министерство да ги има
одговорено прашалниците.
Табела 14. Вкупни резултати

Резултати по министерство
Министерство за информатичко
општество и администрација
Министерство за локална
самоуправа

Поени за
Поени за
Вкупни
околината конкретните
поени
(максимум
процедури (максимум
37)
(максимум 40)
78)

2019
Оцена

2015
Оцена

2014
Оцена

16

35

51

4

2

4

32

16

48

4

3

2

Министерство за правда

19

26

45

3

Министерство за економија

13

30

43

3

3

3

Министерството за внатрешни
работи

13

25

38

3

2

2

12

22

34

3
Н/П

4

Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална
политика

21

4. Заклучоци и препораки
Во анализата беа опфатени 7 министерства и 17 предлог-закони. Беа поставени вкупно 78
индикатори со кои се дојде до одговор на две целини: практиките на комуницирање на
институциите и степенот на отвореност; и вклучувањето на јавноста во процесите на подготовка
на конкретни предлог-закони. Преку обезбедените податоци од претходните извештаи, се
овозможува споредба на податоците која упатува дека ситуацијата е речиси идентична со мали
позитивни промени во одредени области.
И покрај воспоставената соработка со поголемиот број на министерства и досегаѓната голема
респонсивност на истите, овој Извештја го карактеризиа и многу ниска спремност на
министерствата да учествуваат во истиот. Она што претставува негативен индикатор е фактот
дека министерствата со добиени високи оценки во претходниот период не одговориле во целост
или делумно одговориле на Прашалникот за 2019г.
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4.1. Заклучоци
Област А и Б. Општа комуникација и поддршка за вклучување на граѓанското
општество во своето работење
1. Нема значителна промена во однос на општата комуникациска средина на државните
институции. Комуникациската средина на институциите и степенот на отвореност се оценети со
просечна оцена 3,2 која е малку подобра од 2015г. (оценка 3) речиси иста како во 2014 г. кога
оценката била 3,19 а полоша од 2012 г. кога била 3,47. Иако има подобрување во некои области,
сепак низа области остануваат исти или пак има влошување. Има влошување на воспоставените
пракси за организирање е-јавни дебати, објавување најчесто поставувани прашања и одговори за
вклучување на јавноста во одредени конкретни процеси, употреба на е-прашалници за добивање
мислење од јавноста за конкретни процеси.
2. Влошување на поддржувачката околина за учество на јавноста во подготовката на
законите. Поддржувачката околина е со просечна оцена 2,64 вкупно за сите три анализирани
подобласти: институционална поставеност, финансиска околина и следење и оцена на
спроведувањето на актите што е влошување во споредба со состојбата во 2015г. кога просечната
оценка била 3.00.
2.1. Институционалната поставеност на министерствата бележи мало уназадување.
Институционалната поставеност со просечна оценка 3,00 во 2015 г. бележи пад на 2,56. Иако има
подобрување во однос на индикаторите како што е именувањето лице за соработка со ГО,
вклучување претставници на ГО во консултативни тела и комисии на министерствата, и кога тоа
не е задолжително пропишано, сепак, во другите области состојбата е иста или влошена. Според
одговорите, само едно министерство има регистер во којшто може отворено да се регистрираат
ГО, а исто така едно министерство има посебен пишан акт (насоки) за вклучување на ГО.
2.2. Финансиската околина за вклучување на јавноста и понатаму е
незадоволителна. Според одговорите од министерствата, просечната оцена на финансиската
околина е 1,86, што е намалување наспроти оцената од 2015 г. која беше 2,33. Ова главно се
должи на намалување на финансиската поддршка за ГО (институционална и за проектни
активности). Исто така се забележува и голем пад во обезбедување други облици на поддршка
(како давање опрема, обука и сл.)
2.3. Вклученост на граѓанскиот сектор при следење и оцена на спроведување
предлог-закони е на повисоко ниво. Просечна оценка на министерства за следење и оцена e
3,83 што е мало зголемување во однос на состојбата во 2015 кога оценката била 3,67.
Продолжува да расте бројот на министерствата кои објавуваат извештај за вклучување на
јавноста во следење на спроведувањето на актите.

Област В. Подготовка на предлог-закони
3. Додека во првите две области се евидентирани мали уназадувања, оваа област бележи
подобрување односно зголемена е отвореноста на процесите на подготовка на предлогзакони. Вкупната просечна оцена за отвореноста на процесите на подготовка на 17 предлогзакони на 7 министерства изнесува 3,86. Ова е подобрување во однос на 2015г. кога била 2,67 а
во однос на 2014 г. кога била 3,1.
3.1. Забележано е подобрување во начинот на споделување на информацијата за
процесот на подготовка на предлог-законот. Начинот на споделување е подобрен и изнесува 3
наспроти 2015 г. кога бил оценет со 2,5. Ова, пред сè, е резултат на почесто објавување
информација за почетокот на постапката на јавниот портал (ЕНЕР), или на зголеменото
споделувањето на информацијата до сите заинтересирани страни преку електронска пошта.
3.2. Значително зголемување има во однос на комплетноста на содржината на
информацијата за почеток на процесот на подготовка на предлог-законот од 3,58 во 2015г.
на 4,67 во 2019г. Најголем дел од анализираните предлог-закони ги содржат основните елементи
(име, опис и цели), но дополнително најголем број содржат и електронски адреси од ЕНЕР или
веб-страната на министерството од кои засегнатите страни ќе можат да ја преземат
електронската верзија на предлог-законот и нацрт-извештајот за ПВР, податоци за контакт и
методи за собирање и земање предвид на мислењата на јавноста. Во споредба со состојбата во
25

2015г. има значителни подобрувања и во останатите индикатори како идентификација на
клучните засегнати и најава за јавен увид и јавна расправа.
3.3. Некористењето на експертизата на граѓанскиот сектор за подготовка на
стручни текстови останува како неискористена можност. Во периодот опфатен во извештајот
ангажирани биле граѓански организации за подготовка на стручни текстови само за потребите на
предлог-законите од МИОА, како и за еден закон од МП. Истовремено се бележи зголемување на
ангажирањето на други договорни субјекти (консултантски фирми, стручни лица, универзитети)
за подготовка на стручни текстови за потребите на осум од 17 анализирани предлог-закони.
3.4. Подобрување на почитувањето на временската рамка за консултации.
Просечната оценка во овој извештај е 4,2 и таа е зголемена за 1,2 во однос на 2015г. кога била 3.
Постои значително зголемување на почитувањето на роковите за консултации (испочитуван е
рокот за консултации за сите избрани предлог-закони кои што биле ставени на ЕНЕР) како и
времето за подготовка на засегнатите страни за учество (во седум од 10 случаеви времето за
подготовка било 7 до 15 дена. Покрај ова, наодите од следењето на ЕНЕР кои се дел од овој
извештај покажуваат подобрување на почитувањето на минималниот рок за консултации,
односно, ако во 2015 г. кај 39% од предлог-законите не е испочитуван минималниот рок, сега тој
процент изнесува 3,4%. Меѓутоа истовремено треба да се има предвид дека во овој извештаен
период половина од закони усвоени во Собранието не беа објавени за консултации на ЕНЕР.
3.5. Вклучувањето на јавноста во текот на спроведувањето консултации е оценето со
4 и бележи подобрување. Ова е резултат на значително подобрување во сите индикатори, а пред
се на именувањето лице кое дава информации за подготовка на предлог-закони за вклучување на
јавноста во постапката. За оценката придонесуваат и настаните организирани за вклучување на
јавноста како јавни расправи, тркалезни маси и сл. како и вклучување на јавноста во рана фаза,
односно во спроведување на ПВР во фаза на анализа на состојбите и дефинирање на целите.
3.6. Повратниот одговор од министерството на предлозите и коментарите од
граѓанскиот сектор станува почеста практика но сепак има потреба од подобрување.
Оценката во 2019 година е 3 што е зголемување за 1,3 во однос на 2015г. кога била 1,7.
Министерствата подготвиле повратен извештај до граѓанскиот сектор за процесот на
консултации за 24% од анализираните предлог-закони додека пак на своите веб-страници, ги
објавиле коментарите, предлозите и аргументацијата дадени од граѓанскиот сектор само во 31%
од анализираните предлог-закони. Овие податоци се слични со резултатите на следењето на
ЕНЕР во вториот дел од оваа анализа, според кои министерствата имаат објавено на ЕНЕР само
25 повратни одговори на добиените 190 коментари од граѓани и граѓанки организации.
3.7. Предводници во позитивните практики за 2019 г. се МЛС и МИОА, кои се
оценети со четири (4).

4.2. Препораки
Област А и Б. Општа комуникација и поддршка за вклучување на граѓанското
општество во своето работење
1. Континуирано подобрување и зголемување на комуникацијата и отвореноста на
органите на државната управа со заинтересираната јавност и со граѓанскиот сектор.
Потребно е министерствата континуиранода употребуваат лесно достапни начини за редовно
информирање и зголемување на отвореноста на работењето кон заинтересираната јавност
(билтени, е-прашалници, регистри, објавување прашања и одговори на предлози и коментари од
јавноста). Министерствата треба да ја зголемат проактивноста и директно преку електронска
пошта да испраќаат информации до заинтересираната страна. Дополнително, министерствата
треба да се осврнат повеќе на организирање јавни дебати, форуми, веб-конференции и сл.
Отвореноста и редовната комуникација со јавноста ќе овозможат зголемување на соработката и
довербата меѓу органите на државната управа и граѓанскиот сектор. Значајно подобрување на
институциите претставува и нивното директно вклучување во активности кои имаат за цел да ги
прикажат нивните перформанси и со тоа во иднина истите и да ги подобрат. Од тука,
институциите треба да се охрабрат и активно да партиципираат во активности кои граѓанското
општество ги превзема во насока на креирање на добри практики и политики на државните
институции.
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2. Министерствата треба континуирано да ја подобруваат поддржувачката околина за
учество на јавноста. Поддржувачката околина е од исклучителна важност за обезбедување
квалитетна вклученост на јавноста и граѓанскиот сектор во подготовката на закони.
• За создавање поддржувачка околина, потребно е министерствата да продолжат со
подобрување на институционалната поставеност. Од особена важност е споделување
на добрата пракса на министерствата кои имаат посебен пишан документ за вклучување
на граѓанските организации, однапред предвидена постапка за избор на претставници на
ГО како и развиени регистри во којшто граѓанските организации се регистрираат за
добивање информации. Во процесот на креирање политики, министерствата треба тесно
да соработуваат со Советот за соработка со и развој на граѓанското општество, како
важен столб во институционалната поставеност.
• Потребно е многу да се работи на подобрување на финансиската околина, особено
преку обезбедување финансиски средства за поддршка на програми и проекти водени од
граѓанскиот сектор како и ко-финансирање на нивните проекти. Нефинансиската
поддршка (обуки, опрема, итн.) која ја даваат одредени министерства е од особено
значење и тоа е добра практика која треба да ја применуваат и другите.
• Континуирано зголемување во вклучувањето на граѓанските организации во следење
и оценка на актите. Исто така, особено значајно е и редовно објавување повратен
извештај за вклучување на јавноста и влијанието на коментарите, како и информирање во
меморандумот на предлог-законот за вклученоста и соработката со заинтересираната
јавност.

Област В. Подготовка на предлог-закони
3. Потребно е запазување и практикување на постоечките механизми за вклучување на
јавноста во процесите на подготовка на закони.
• Потребно е подобро планирање на започнување на подготовка на закони, за да ја добие
јавноста информацијата за почеток на процесот на подготовка на закони уште со
објавување на стратешкиот план и годишната програма за работа на Владата.
• Вклучувањето на јавноста во процесот на подготовка на закони со практикување на
организирање консултации преку јавни расправи, тркалезни маси и сл. треба да стане
задолжително за сите нови предлог-закони.
• Потребно е министерствата задолжително да подготвуваат извештаи за спроведени
консултации. За да се подигне свеста за важноста на вклучување на јавноста во
консултации и со тоа потребата од известување на јавноста за направени консултации,
извештајот треба да биде посебен документ, бидејќи сега се сведува на еден дел од
Извештајот за РИА. Потребно е државните институции да ја разгледаат можноста за
воведување на задолжителна Анти-корупциска проверка на легислативата како составен
дел од ПВР со што ќе се овозможи поширок опфат на позитивни практики во процесот на
креирање на законски решенија.
• Преземање активности за зголемување на свеста и едукација за можностите кај
претставниците на органите на државна управа за ангажирање на граѓанскиот сектор при
подготовка на стручни текстови потребни за одреден предлог-закон.
4. Потребно е споделување на позитивните практики на министерствата за вклучување на
јавноста во процесите на подготовка на закони. Забележаните позитивни практики кај
министерствата е потребно да се споделуваат и да се промовираат. Потребно е да се воспостави
механизам за споделување успешни примери меѓу државните службеници, а дополнително и
граѓанскиот сектор треба да придонесе кон напорите за проширување на позитивните практики
меѓу органите на државната управа.
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ДЕЛ 2: Резултати од следењето на ЕНЕР
Покрај прашалниците како инструмент за следење на отвореноста на органите на државната
управа, беше спроведено и следење на практиката на објавување на предлог-закони на
Единствениот национален електронски регистар за прописи (ЕНЕР). Имајќи ги предвид
предностите на електронските консултации овозможени преку ЕНЕР и особено имајќи предвид
дека и покрај различните законски можности за консултации, ЕНЕР станува речиси единствена
алатка за јавен увид на предлог законите, се наметнува потребата за неговото континуирано
следење.
Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) е одговорно за
развивање и одржување на ЕНЕР, а секое поединечно министерство е одговорно за поставување
на содржините (предлог-законите) кои се во негова надлежност. Во декември 2019, МИОА
одбележа 10 години од лансирањето на ЕНЕР, а воедно ја промовираше надградбата и новите
функционалности на ЕНЕР. На сајтот на ЕНЕР, секоја засегната страна може да го изнесе своето
мислење и да даде коментари и сугестии за објавените предлог-закони. Согласно со Деловникот
за работа на Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.
113/2017), министерствата се должни да ги објавуваат на ЕНЕР предложените предлог-закони
уште во процесот на нивна подготовка, со цел истите да бидат достапни за јавни консултации
минимум 20 дена.

1

Методологија и пристап

Во анализата се следеше практиката на објавување на предлог-законите на ЕНЕР, почитувањето
на минималниот временскиот рок за консултации за објавените предлог-закони, како и
објавување на потребните документи и практиката на коментирање и обезбедувањето повратни
одговори.

1.1. Примерок и обработка на податоците
Во примерокот се вклучени предлог-законите објавени на ЕНЕР во текот на 2019 г., како и сите
предлог-закони утврдени на седница на Владата и доставени до Собранието на Република
Северна Македонија во текот на 2019 г., вклучително и оние предлог-закони кои биле објавени
на ЕНЕР пред 1 јануари 2019 г. Примерокот за следење ги опфати единствено предлог-законите,
додека подзаконските акти не беа предмет на следење, бидејќи правната рамка не предвидува
обврска за нивно објавување на јавен увид.
Во периодот на следење од 1 јануари до 31 декември 2019 г. на ЕНЕР беа објавени вкупно 176
информации за почеток на процес на подготовка на предлог-закон, 151 извештај за проценка на
влијание на регулатива и 152 предлог-закони. Во периодот беа утврдени на седница на Влада и
доставени до Собрание вкупно 231 предлог-закон, при што се следеше колку од овие предлогзакони биле објавени претходно на ЕНЕР како и колку биле донесени по скратена, а колку по
редовна постапка.
Во анализата беше опфатено и колку реално статусите соодветствуваат со фазата во која се наоѓа
предлог-законот, бидејќи статусите на предлог-законите на ЕНЕР имаат цел на корисниците да
им понудат информација во која фаза на процесот на подготовка е одреден предлог-закон.
Притоа, статусот „Отворен“ треба да укаже на тоа дека предлог-законот е отворен за
консултации од страна на јавноста, додека статусот „Затворен“ треба да информира дека
предлог-законот е веќе утврден на седница на Владата.
Со цел да се дознае датумот на утврдување одреден предлог-закон од страна на Владата, во
следењето беше користена веб-страната на Владата каде се објавуваат записниците од седниците
на Владата (https://vlada.mk/vladini-sednici) како и веб-страницата на Собранието
(www.sobranie.mk). Обработените резултати се претставени во табели изразени во апсолутни
бројки и процентуално, проследени со соодветен коментар и изведени заклучоци и препораки.
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1.2. Методолошки ограничувања
Поради недостапноста на дел од информациите на ЕНЕР, во анализата се користеа повеќе
различни извори. За да се анализира и провери запазувањето на периодот на консултации, беа
побарани дополнителни информации, пред сè на веб-страницата на Собранието. Врз основа на
материјалите достапни на страницата на Собранието, добиени се податоците за датумот кога
предлог-законот бил утврден на седница на Владата, а дополнително беше проверена
информацијата и со записниците од Седниците на Влада.

1.3. Терминолошки појаснувања
Во овој дел од анализата може да се сретнат два термини, предлог-закон и нацрт-закон и се
однесуваат на работната верзија на закон кој се подготвува во Владата, согласно со
Методологијата за процена на влијанието на регулативата (ПВР). Освен во делот 3, каде се
анализира објавување на документите на ЕНЕР поврзани со процесот на спроведување на ПВР и
се прави разлика помеѓу нацрт-закон и предлог-закон, во другиот дел од анализата се користи
терминот предлог-закон.

2

Практика на објавување на предлог-прописите на ЕНЕР

Како што беше претходно наведено, согласно Деловникот за работа на Владата на Република
Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. бр. 36/08 и 113/2017) и Методологијата за
процена на влијанието на регулативата (ПВР) („Службен весник на РСМ“ бр. 107/13),
министерствата, предлозите за донесување закон, нацртите и предлозите на закони, освен
законите кои се донесуваат по итна постапка, законите за ратификација на меѓународни
договори, законите со кои се врши терминолошко усогласување со други закони, предлог
Буџетот на Република Северна Македонија и Законот за извршување на Буџетот на Република
Северна Македонија, мора задолжително да ги објават на ЕНЕР и тие да бидат достапни за
коментари од јавноста 20 дена од денот на објавувањето. На ЕНЕР секоја засегната страна може
да достави мислење, забелешки и предлози во врска со објавените предлози на донесување закон,
нацрти и предлози на законите. Надлежното министерство треба да подготви извештај за
спроведените консултации и да го објави на својата веб-страница и на ЕНЕР.

2.1 Почитување на процесот на ПВР за закони донесени во Собранието
Согласно Деловникот за работа на Владата на РСМ, ПВР се спроведува за предлог-законите кои
се доставуваат до Владата на РСМ за разгледување и утврдување, со исклучок на законите чие
усвојување се предлага по итна постапка, законите за ратификација на меѓународните договори,
законите со кои се врши терминолошко усогласување со други закони, предлог-буџетот на РСМ
и Законот за извршување на РСМ. И покрај тоа што министерствата се должни да ги објавуваат
сите предлог-закони на ЕНЕР кои се носат по редовна и по скратена постапка, сè уште постои
практика голем број од предлог-законите да не бидат објавувани на ЕНЕР и да не бидат достапни
за консултации со јавноста. Според податоците објавени на веб страницата на Собранието, во
периодот од 1 јануари до 31 декември 2019 г. до Собранието биле доставени вкупно 356 10
предлог-закони, од кои 98 биле предложени од страна на пратеници во Собранието, 27 биле
предлог-закони за ратификување меѓународни договори и една граѓанска иницијатива за
предлог-закон. Овие предлог закони предложени од пратениците на Собранието и предлог
законите за ратификување на меѓународни договори не подлежат на обврската за нивно
претходно објавување на ЕНЕР и спроведување на ПВР. Останатите 230 поднесени предлогзакони биле предложени од страна на Владата и ресорните министерства и 228 од нив подлежат
на обврската за спроведување на ПВР, односно нивно претходно објавување на ЕНЕР. Двата
закони немаат обврска да бидат ставени на ЕНЕР бидејќи едниот е предлог-закон за извршување
на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, а другиот е само терминолошко
усогласување. Во однос на предлог-законите за кои постои обврска да бидат ставени на
ЕНЕР за консултации (228), забележано е дека за речиси 50 проценти, односно во 113
случаи, претходно бил објавен текстот на нацрт-законот на ЕНЕР. Во табела 14 е даден
Во оваа бројка не се бројат два пати 36 предлог-закони од март-мај кои бидејќи не биле потпишани од
Претседателот повторно биле вратени во Собрание.
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преглед колку од законите поднесени до Собранието биле претходно објавени на ЕНЕР.
Министерство за одбрана, Министерството за култура, Министерството за информатичко
општество и администрација и Министерството за животна средина и просторно
планирање се министерствата кои немаат отстапки во однос на објавување предлог-закони
на ЕНЕР, односно сите предлог-закони коишто се поднесени од овие министерства во
Собранието во 2019 г. претходно се објавени на ЕНЕР и е испочитуван рокот за
консултации од 20 дена. Министерството за образование и наука исто така ги има ставено сите
предлог-закони на ЕНЕР во 2019, меѓутоа кај два од овие закони не е испочитуван рокот за
консултации од 20 дена. Останатите министерства на ЕНЕР објавиле помал број од законите
доставени во Собранието во 2019 г. Двете најслабо рангирани министерства се
Министерство за финансии и Министерство за здравство кои од 70 предлог-закони
поднесени до Собранието, на ЕНЕР објавиле 12 (МФ) односно од 26 поднесени до
Собранието на ЕНЕР објавиле 5 (МЗ).
Табела 15. Предлог-закони предложени од Владата и министерствата, поднесени во
Собранието во 2019 г.

Министерство

Предлог-закони објавени на ЕНЕР

Предлог-Закони
поднесени до
Собранието

МО
МНР
МЗШВ
МТВ
МФ
МЖСПП
МП
МОН
МК
МЗ
МВР
МИОА
МЕ
МТСП
МЛС

5
0
5
11
70
7
20
6
2
26
25
7
15
29
0

Вкупно

228

Број на
предлогзакони
5

Процент од вкупниот
број предлог-закони
100,00%

4
5
12
7
17
6
2
5
22
7
9
12

80,00%
45,45%
17,14%
100,00%
85,00%
100,00%
100,00%
19,23%
88,00%
100,00%
60,00%
41,38%

113

49,56%

Во табела 15 е даден преглед на бројот на закони донесени по скратена постапка и колку од нив
биле објавени на ЕНЕР. Според Деловникот, министерствата имаат обврска и за законите
донесени по скратена постапка да спроведат ПВР. Во 2019 г. 66 (29%) од предлог-законите
поднесени од министерствата до Собранието, биле донесени по скратена постапка. Од нив, 19
(29%) биле објавени на ЕНЕР. Од табелата може да се забележи дека четири министерства
воопшто немале доставено предлог-закон до Собранието по скратена постапка (МЗ, МИОА,
МЖСПП, МК). Од друга страна пак, најголем процент на доставени предлог-закони до Собрание
по скратена постапка има кај МТСП (од кои 16 се доставени во декември без претходно да бидат
ставени на ЕНЕР). Неколку министерства кои доставиле предлог-закон до Собранието по
скратена постапка воопшто не ги ставиле на ЕНЕР (МЕ, МЗШВ, МВР). Интересно е да се спомне
дека Министерство за правда има само 8 предлог-закони доставени по скратена постапка а 7 од
тие предлог-закони биле ставени на ЕНЕР за консултации и бил испочитуван рокот за
консултации со јавноста од 20 дена.
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Табела 16. Предлог-закони предложени од Владата и министерствата до Собранието во 2019 по
министерства

Министерство

МО
МНР
МЕ
МОН
МП
МФ
МЗШВ
МВР
МТВ
МЗ
МИОА
МЖСПП
МК
МТСП
МЛС
Вкупно

Предлог закони
поднесени во
Собранието
5
0
15
6
20
70
5
25
11
26
7
7
2
29
0
228

Предлог-закони по
скратена постапка
Број на
закони
2
0
5
1
8
18
1
2
6
0
0
0
0
23
0
66

Процент од
вкупниот број
закони
40%
0%
33%
17%
40%
26%
20%
8%
55%
0%
0%
0%
0%
79%
0%
29%

Предлог - закони по скратена
постапка објавени на ЕНЕР
Процент од
закони по
Број на
скратена
закони
постапка
2
100%
0
0%
0
0%
1
100%
7
88%
1
6%
0
0%
0
0%
2
33%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
6
26%
0
0%
19
29%

Со цел да се добие подобра слика, ги разгледавме овие бројки не само по министерства туку и по
месеци. Според податоците во табела 16, во декември беа утврдени на седница на Влада и
доставени до Собрание вкупно 120 предлогзакони односно 52.63% од вкупниот број на
Во декември 2019 г. од вкупно 120 предлогдоставени предлог закони до Собрание во цела
закони доставени до Собрание, дури 94
2019 година. Ова големо зголемување на бројката
предлог-закони не биле воопшто поставени
на предлог-закони усвоени на седница на Влада
на ЕНЕР за консултации со јавноста.
во декември може да се поврзани со политичкото
Неправилностите направени во месец
опкружување во државата, односно во јануари
декември драстично го намалуваат
годишниот просек на почитување на
2020г. започна да работи техничката влада
обврската на министерствата за ставање
задолжена за организирање на предвремените
предлог-закони на ЕНЕР од 80,56% на
парламентарни избори во државата. Декември е и
49,56%.
месецот во кој министерствата најчесто не ја
почитувале обврската да ги стават предлогзаконите на ЕНЕР за консултации со јавноста. Дури 94 (78.33%) предлог-закони воопшто не
биле ставени на ЕНЕР за консултации со јавноста во овој месец. Оваа бројка драстично го
намалува годишниот просек на почитување на Деловникот за работа на Владата како и сликата
за информирање и учество на јавноста во раната фаза од подготовката на предлог-законите.
Доколку од табелата ги тргнеме податоците за декември, ќе видиме дека во периодот јануари –
ноември 2019 од вкупно 108 предлог-закони поднесени до Собранието, обврската за ставање на
предлог-законите на ЕНЕР е испочитувана кај 87 предлог-закони или 80.56%.
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Табела 17. Предлог-закони предложени од Владата и министерствата до Собранието во 2019 по
месеци

Месец

Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Вкупно

Предлог-закони
поднесени од
Владата во
Собрание
3
21
18
3
4
5
14
5
3
6
26
120
228

Предлог-закони поднесени до Собрание а
објавени на ЕНЕР
Број на
Процент од вкупниот број
предлог-закони
предлог-закони
1
33,33%
17
80,95%
16
88,89%
3
100,00%
3
75,00%
3
60,00%
12
85,71%
3
60,00%
3
100,00%
5
83,33%
21
80,77%
26
21,67%
113
49,56%

Голем дел од предлог-законите доставени до Собранието во декември 2019 се усогласувања со
одредбите од Законот за прекршоците и Законот за инспекциски надзор а воедно и усогласување
на целиот текст на соодветниот закон со Амандманот XXXIII на Уставот. Дополнително, во
околу дваесетина од овие предлог-закони, покрај претходно наведените усогласувања, се прават
и дополнителни помали измени на соодветните закони. Сепак, обврската за објава на ЕНЕР на
одреден предлог-закон не се поврзува со содржината на самите измени (со исклучок на законите
со кои се вршат интервенции од нормативно-правен карактер, и тоа: номотехнички интервенции,
терминолошко усогласување со други закони и јазично или редакциско уредување на текстот на
законот) па од тука без разлика какви се измените и дополнувањата, останува обврската на
поднесувачот на предлог-законот да ја почитува процедурата. Овде особено ќе ги наведеме
следните предлог-закони за измени и дополнувања на постоечки закони кои се од пошироко
значење за јавноста: Предлог-закон за изменување на Законот за здравствена заштита; Предлогзакон за изменување на Законот за заштита од пушењето; Предлог-закон за изменување на
Законот за работните односи; Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за
државната статистика; Предлог-закон за изменување на Законот за стоковните резерви. Во низа
од предлог-законите се намалуваат глобите и тоа и до 50% од дотогашните со што може да се
констатира речиси идентична состојба како онаа пред парламентарните избори во 2016.
Понатаму, кај дел од законите не се прави само усогласување со Законот за прекршоци, туку има
и други измени и дополнувања што потврдува дека измените не се само од техничка природа и
дека истите може да имаат и пошироко влијание. Ако се земе предвид фактот дека одредени
министерства објавиле на ЕНЕР некои од предлог измените кои се во делот на законски
усогласувања, останува спорно зошто тоа не го направиле во целост и зошто тоа не го направиле
сите подносители. Покрај предлог-законите за измени и дополнувања на закони, кои не се
ставени на ЕНЕР во декември, треба да се напомене дека има неколку нови предлог-закони кои
што исто така не се поставени на ЕНЕР, како што се: Предлог-закон за огласување ништовност и
поништување на правни акти, дејствија, мерки и правни последици од постапките за лустрација,
предложен од Министерство за правда, Предлог-закон за утврдување на правен статус на
бесправно изградени објекти, по скратена постапка, предложен од Министерство за транспорт и
врски, Предлог-закон за стратешки инвестиции во Република Северна Македонија, по скратена
постапка, Предлог-закон за престанување на важењето на Законот за трговија на зелени пазари,
предложени од Министерство за економија итн.
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Во продолжение на овој извештај се дава анализа на почитување или отстапки на минимум
стандарди согласно Методологијата за ПВР за оние предлог-закони коишто биле објавени на
ЕНЕР во 2019 г.

2.2 Преглед на објавени предлог–прописи на ЕНЕР
Измените во дизајнот и поставеноста на ЕНЕР од 2014 г. овозможија полесното следење на сите
акти поврзани со историјата на еден закон од неговото поставување на платформата ЕНЕР.
Претходно, секоја измена или дополнување на одреден предлог-закон беше во посебна папка, со
што беше тешко следењето на сите измени кои ги претрпел одреден закон. Со решението од
2014г. сите документи поврзани со еден закон се поставени во една папка.11 Сепак, потенцијален
недостаток на ЕНЕР што не беше надминат нито со последните измени на ЕНЕР од декември
2019г. е неможноста за автоматско сигнализирање кога нацрт-закон е ставен за консултации.
Следствено, со објавување на известување за почеток на процес за подготовка на предлог-закон
се отвара нов фолдер кој што се води со датумот на Известувањето за почеток на процесот за
подготовка на предлог законот. Во овој фолдер, се ставаат останатите документи поврзани со
конкретната измена (нацрт-извештај за ПВР, нацрт-закон...). Меѓутоа, ваквата структура го
отежнува следењето и поставувањето на нацрт-законот на ЕНЕР за консултации, односно
потребно е да се отвори фолдерот со датум на Известувањето за да се провери дали е ставен
извештај од ПВР или нацрт-закон, а со тоа нема автоматско сигнализирање кога нацрт-закон е
ставен за консултации.
При објавување предлог-закон на ЕНЕР тој може да има два статуси: „Отворен“ и „Затворен“.
Статусот „Отворен“ значи дека законот е отворен за консултации од страна на јавноста, додека
статусот „Затворен“ значи дека предлог-законот веќе е утврден на седница на Владата и истиот
не е повеќе отворен за консултации. Меѓутоа по истекот на 20 дена за консултации со јавноста,
статусот треба да се промени од отворен во затворен, кое што за жал не се прави за огромен
процент од предлог-законите ставени на ЕНЕР во 2019г.
Табела 18. Објавени предлог-закони за консултации на ЕНЕР во текот на 2019 г.

Бр. на објавени
предлог-закони на
ЕНЕР

Министерство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Министерство за образование и наука
Министерство за финансии
Министерство за транспорт и врски
Министерство за правда
Министерство за култура
Министерство за одбрана
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за здравје
Министерство за внатрешни работи
Министерство за локална самоуправа
Министерство за информатичко општество и администрација
Министерство за надворешни работи

ВКУПНО

11
20
8
20
14
5
3
17
18
9
3
19
0
4
1

152

Во периодот на следењето на ЕНЕР беа објавени вкупно 152 предлог-закони, при што најголем
број предлог-закони (по 20), беа објавени на ЕНЕР од страна на Министерството за образование
и наука и Министерството за транспорт и врски. Потоа следуваат Министерството за внатрешни
работи со 19 објавени предлог-закони, Министерството за животна средина и просторно
планирање со 18 и Министерството за економија со 17 објавени предлог-закони на ЕНЕР во
2019г. Од друга страна, Министерството за локална самоуправа нема објавено ниту еден
Саздевски, М. (2015). Водич низ новините на Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР). Скопје:
Македонски центар за меѓународна соработка. Достапно на: http://ogledalonavladata.mk/images/docs/publikacii/vodichniz-novinite-na-ener.pdf
11
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предлог-закон на ЕНЕР, туку само известување за започнување на изготвување на предлог-закон
(Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален развој),
додека пак Министерството за надворешни работи има објавено само еден предлог-закон на
ЕНЕР.
Според статусите во кои беа објавени, сите предлог-закони беа објавени со статус „Отворен“ и
истите беа достапни за јавни консултации. Од материјалите достапни на веб-страницата на
Собранието, од предлог-законите ставени на ЕНЕР, 113 предлог-закони биле утврдени на
седница на Владата и доставени до Собрание. Меѓутоа, и покрај тоа што се утврдени на Владата
и суштински процесот на консултации преку ЕНЕР е затворен, 75 предлог-закони заклучно со
15.02.2020 г. сѐ уште се останати со статус „Отворен“ иако во горниот десен агол стои: „Времето
за коментар е истечено” што може да биде збунувачко за корисниците на ЕНЕР.
Според Методологијата за процена на влијанието на регулативата (ПВР), засегнатите страни
треба да имаат можност да се вклучат и во процесот на консултации за спроведување на ПВР,
што се обезбедува со објавување на известувањето за почеток на процесот на подготовка на
предлог-законите минимум пет дена пред објавувањето на текстот на предлог-законот. Во 2019
година на ЕНЕР се ставени вкупно 151 известување за почеток на процесот на подготовка на
предлог-законите.
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Почитување и отстапки од минималниот рок за консултации

Според Деловникот за работа на Владата и Методологијата за процена на влијанието на
регулативата (ПВР), консултации на ЕНЕР може да се одвиваат во две фази:

•
•

Фаза на консултации од денот на објавувањето на известувањето за почеток на
процесот и подготовка на предлог-законот (минимум 5 дена);
Фаза на консултации од денот на објавувањето на нацрт-извештајот за ПВР и
нацрт-законот (минимум 20 дена)12.

Со измените на ЕНЕР минималните рокови за овие две фази се автоматизирани. Со
автоматизирање на почитувањето на минималниот период од пет дена од објавувањето на
известувањето до објавувањето на нацрт-законот, се избегнува една од клучните слабости на
претходниот систем. Со ова на корисникот му се обезбеди можност и формално да се вклучи во
процесот на подготовка на предлог-законите во фазата на ПВР.
Дополнително, воведениот автоматизиран бројчаник за периодот на консултации ја олеснува
прегледноста бидејќи корисниците знаат уште колку дена предлог-законот е отворен за
коментирање. При поставување предлог-закон на ЕНЕР автоматизираниот бројчаник има
минимална предефинирана вредност од 20 дена.
Според податоците од веб-страницата на Собранието, во 2019 година од вкупно 113 предлогзакони утврдени на седница на Владата, претходно објавени на ЕНЕР, само во 4 случаи (3.5%) не
е испочитуван минималниот рок од 20 дена за консултации на ЕНЕР, сметано од денот на
објавувањето на предлог-законот13 до денот на утврдувањето на седница на Владата. Во табелата
2 е даден преглед на почитувањето и отстапките од минималниот рок за консултации од 20 дена,
каде како почетен ден за консултации е земен денот на објавувањето на текстот на предлогзаконот на ЕНЕР. Доколку во одредена објава на ЕНЕР за отпочнување на процесот на
консултации воопшто не е поставен текстот на предлог-законот, бројот на денови за консултации
е нула.
Односно, само кај МТСП, МЕ и МОН биле утврдени отстапки од почитувањето на рокот за
консултации од 20 дена, при што кај два предлог-закони (МОН) истите се ставени на ЕНЕР
откако се утврдени на седница на Влада. Сепак, ова е значително подобрување од состојбата во
2015г. кога од вкупно 135 предлог-закони ставени на ЕНЕР рокот за консултации од 10 дена не
бил испочитуван кај 53 предлог-закони (39%).

4

Практика на објавување на потребните поврзани документи

Во анализата беше следено и објавувањето документи поврзани со спроведување процена на
влијанието на регулативата за секој предлог-закон објавен на ЕНЕР. Согласно Методологијата,
12

Методологија за процена на влијанието на регулативата („Сл. весник на РМ“ бр. 107/2013)
на денови за консулатации се смета од денот на објавување на нацрт-законот.

13Бројот
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министерствата при планирањето и изработката на законите на својата веб-страница и на ЕНЕР
ги објавуваат релевантните документи поврзани со конкретниот предлог-закон: Известување за
почеток на подготовка на закон, нацрт-извештај за ПВР, нацрт-закон, предлог-закон.
Во 2019 г. од вкупно 152 предлог-закони ставени на ЕНЕР, за сите беа објавени известувања за
почеток на подготовка на предлог-закон, додека само во два случаја не беше објавен нацртизвештај за ПВР (Предлог-закон за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста
предложен од МФ и Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и
акумулатори предложен од МЖСПП).
Сепак, покрај објавувањето на основните три документи, министерствата многу ретко објавувале
и конечен текст на предлог-закон и предлог-извештај за ПВР, утврдени на седница на Владата.

5

Практика на коментирање на ЕНЕР

Со цел да се анализира колку јавноста ја користи дадената можност за влијание на законите во
раната фаза на нивната подготовка, беше следена и практиката за коментирање на предлогзаконите отворени на ЕНЕР. Исто така, се следеше и практиката на министерствата во давањето
повратни одговори на поставените забелешки и коментари.
И покрај подобрувањата, сепак се уште недоволно се користи ЕНЕР од страна на јавноста како
алатка за влијание врз процесот на подготовка на предлог на закони. Имено, во периодот на
известување, од 152 предлог-закони објавени на ЕНЕР, коментирани се 37 предлог-закони, за кои
беа оставени вкупно 223 коментари. На овие 223 коментари, министерствата имаа објавено само
25 повратни одговори, при што голем дел од овие повратни одговори се дека предлогот ќе биде
разгледан, додека пак подетални одговори и коментари се обезбедени главно од МТСП. Во секој
случај, ова е значително подобрување од состојбата во 2015г. кога биле поставени само 38
коментари за 14 од вкупно 136 објавени предлог-закони.
Во 2019г. најмногу коментари беа оставени за предлог-законот за лекарска дејност со 33
коментари, а по него следуваат предлог-законот за основното образование (31 коментар) и
предлог-законот за облигационите односи (28 коментари).

6

Заклучоци и препораки

Заклучоците произлегуваат од следењето на: почитувањето на минималниот рок за консултации,
ажурирањето на ЕНЕР и објавувањето на потребните документи, како и практиката за
поставување коментари и практиката на коментирање, односно давање повратен одговор од
страна на министерствата.

6.1 Заклучоци
1. Министерствата не ги објавуваат половина од предлог-законите на ЕНЕР. И покрај тоа
што министерствата се должни да ги објавуваат на ЕНЕР сите предлог-закони кои се носат
по редовна или по скратена постапка, тие не го почитувале целосно Деловникот за работа на
Владата. Имено, во 2019 година биле поднесени вкупно 228 предлог-закони од Владата до
Собранието за кои што имало обврска да бидат ставени на ЕНЕР, а за само 113 од нив
(49,56%) претходно бил објавен текстот на нацрт-законот на ЕНЕР. Следствено, на јавноста и
била скратена можноста да се информира за содржината на предлог-законите во речиси 50%
од случаите.

2. Минималниот периодот за коментирање од 20 дена кај најголем број од предлогзаконите ставени на ЕНЕР се почитува од министерствата. Во 2019г. од вкупно
113 предлог-закони утврдени на седница на Владата доставени до Собрание, а
претходно објавени на ЕНЕР, само во 4 случаи (3,5%) не е испочитуван минималниот
рок од 20 дена за консултации на ЕНЕР.
3. Непочитување на статусот „затворен/отворен” на ЕНЕР. Неусогласеноста на
статусот на ЕНЕР со фактичката состојба, односно со тоа дали законот е утврден на
седница на Владата или не, и понатаму е проблем. Имено, 66% од објавените
предлог-закони кои се утврдени на седница на Владата сѐ уште стојат со статус
„Отворен“ на ЕНЕР.
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4. Министерствата ги објавуваат минимално потребните поврзани документи за
консултации. Известувања за почеток на подготовка на предлог-закон беа објавени
на ЕНЕР за сите 152 предлог-закони ставени на ЕНЕР во 2019г. додека пак само во
два случаи не беше објавен нацрт-извештај за ПВР.
5. Умерен интерес од јавноста за коментирање на ЕНЕР. Иако ЕНЕР треба да служи
како лесно достапна алатка за вклучување на јавноста во процесите на подготовка на
закони, сè уште е мал бројот на коментари од страна на граѓаните. Во периодот на
следење се поставени 223 коментари за 34 од вкупно 152 објавени предлог-закони.
6. Министерствата ретко даваат повратен одговор на коментарите. Во периодот на
следење, министерствата дале само 25 повратни одговори на вкупно 190 поставени
коментари (13%). Најголем дел од овие 5 повратни одговори биле од чисто техничка
природа и не обезбедуваат никаква информација дали конкретните коментари
влијаеле врз конечната содржина на предлог-законот.

6.2 Препораки
1. Министерствата треба да се придржуваат до Деловникот за работа на Владата и
да ги објавуваат на ЕНЕР сите предлог-закони, без оглед дали ќе се носат во
Собранието по редовна или по скратена постапка бидејќи одредбите во Деловникот
се задолжителни и секое отстапување од нив е неприфатиливо. Потребно е
консултациите на ЕНЕР да бидат сфатени како неодминлив дел од процесот на
подготовка на законите, со цел градење позитивна институционална практика која ќе
придонесе кон зголемено учество на граѓаните во процесот на подготовка на закони.
Потребно е да се зголеми контролата дали одреден предлог-закон бил поставен за
консултации на ЕНЕР и тој да не може да биде утврден на седница на Владата
доколку не бил на ЕНЕР. Дополнително, со ваквата практика би се зголемила
транспарентноста на процесите на креирање на законите и би се овозможил простор
за зголемена партиципативност на јавноста и нивното вклучување во рана фаза од
подготовката на предлог-законите. Целта на ЕНЕР треба да се гледа и преку
оневозможување на политичките елити да креираат закони по нивните критериуми.
Токму од тие причини, ЕНЕР треба да биде прифатен како задолжителна обврска
при предложување на закон од страна на Владата до Собранието.
Министерствата треба поажурно да го користат ЕНЕР. Обврската за редовно
администрирање на ЕНЕР од страна на овластените лица треба да се подигне на
повисоко ниво и редовно да се ажурираат статусите на предлог-законите, со цел
јавноста во секој момент да знае дали објавените прописи се реално отворени за
консултации или, пак, периодот за консултации е затворен и прописот е влезен во
собраниска постапка. 3. Треба да продолжи и да се надгради практика на редовно
објавување на потребните документи. Иако во најголем дел од случаите основните
документите се објавуваат редовно, сепак министерства треба да ги објавуваат и
дополнителните документи на ЕНЕР по одржана седница на Владата. Дополнително,
потребно е Владата да обезбеди и надградба на ПВР и во истата да обезбеди и Антикорупциска проверка на легислативата со што ќе се овозможи од моментот на
донесување на законот да се знае дали истиот подлежи на корупциски ризик.
4. Потребно е активно да се работи на промовирање на ЕНЕР и зголемување на
довербата на граѓаните во оваа алатка. Малиот број коментари на ЕНЕР јасно
укажува на потребата од зголемено информирање на граѓаните за можностите што ги
нуди ЕНЕР, како и градење доверба дека коментирањето на ЕНЕР може вистински да
влијае врз содржината на предлог-законите.
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5. Министерствата треба секогаш да даваат повратен одговор на коментарите
поставени на ЕНЕР. Министерствата треба поажурно да одговараат на поставените
коментари, со цел да се зголеми довербата на јавноста во процесот на консултации на
ЕНЕР и да се испрати јасна порака дека институциите сериозно ги земаат предвид
коментарите на јавноста. Исто така, во своите одговори министерствата треба да дадат
образложение дали и зошто одредени предлози се усвоени или не.
6. Задолжително објавување на подзаконските акти. Потребно е да се направи измена
во правната рамка, со што објавувањето на подзаконските актив на јавен увид ќе стане
обврска за надлежните државни институции.
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Прилог 1. Прашалник бр. 1 за оцена на комуникациската поддршка
I.
1.

Општи механизми за вклучување на јавноста
Министерството:
(Ве молиме обележете еден одговор (да или не) за секој индикатор)

1.1. Има назначено контакт лице одговорно за давање информации од јавен карактер

да

не

1.2. Има назначено координатор кој врши проценка на влијанието на регулативата

да

не

1.3. Издава публикации (ревии/билтени) за својата работа

да

не

1.4. Објавува информација за почеток на процесот на подготовка на предлог закон на
релевантни сајтови, како ЕНЕР, сајтот на министерството и сл.

да

не

Доколку одговорот е ДА, наведете адреса (URL) на
сајтот:_________________________________________________________
1.5. Употребува други облици за информирање на јавноста за својата работа

да

не

Доколку одговорот е ДА, наведете кои:
_________________________________________________________
2.

Министерството на својата веб страница:
(Ве молиме обележете еден одговор (да или не) за секој индикатор)

2.1. Објавува детали и информации за можностите за вклучување на јавноста во конкретни
процеси (подготовка на закони, стратегии и сл.)

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

Доколку одговорот е ДА, наведете адреса (URL) на сајтот каде се објавуваат овие
информации: ________________________________________________________
2.2. Употребува е-прашалници за добивање мислење од јавноста за својата работа
Доколку одговорот е ДА, наведете адреса (URL) на сајтот и/или примери кога сте
ги користеле е-прашалници:
________________________________________________________
2.3. Објавува предлози и коментари добиени од заинтересираната јавност во врска со
работата на министерството
Доколку одговорот е ДА, наведете адреса (URL) на сајтот, каде се објавуваат добиените
предлози и коментари: ________________________________________________________
2.4. Употребува е-прашалник за добивање мислење од јавноста посебно подготвен за
конкретни процеси (подготовка на закони, стратегии и сл.)
Доколку одговорот е ДА, наведете адреса (URL) на сајтот, каде се објавуваат
добиените предлози и коментари::
________________________________________________________
2.5. Објавува одговори и објаснувања на предлозите и коментарите дадени од
заинтересираната јавност за конкретни процеси (подготовка на закони, стратегии и сл.)
Доколку одговорот е ДА, наведете адреса (URL) на сајтот, каде се објавуваат
добиените предлози и коментари:
________________________________________________________
2.6 Подготвува и објавува извештаи од завршените консултативни процеси
3.

да

не

Министерството на својата веб страница:
(Ве молиме обележете еден одговор (да или не) за секој индикатор)

3.1. Објавува најчесто поставувани прашања и одговори за вклучување на јавноста во
одредени конкретни процеси (подготовка на закони, стратегии и сл.)
Доколку одговорот е ДА, наведете адреса (URL) на сајтот, каде се објавуваат најчесто
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да

не

поставувани прашања и одговори:
________________________________________________________
3.2. Овозможува заинтересираната јавност да се регистрира во регистар за добивање
информации

да

не

3.3. Испраќа е-маил со информација до заинтересираната јавност

да

не

3.4. Организира е-јавни дебати (форум, блог, веб-конференции и сл.),

да

не

4.1. Има именувано лице за соработка со граѓанските организации

да

не

4.2. Има регистар во којшто може отворено да се регистрираат граѓанските организации
(за редовно добивање информации)

да

не

4.3. Ги повикува заинтересираните граѓански организации да се пријават/ регистрираат за
добивање информации

да

не

4.4. Има посебен пишан документ (насоки) за вклучување на граѓанските организации

да

не

4.5. Вклучува претставници на граѓанските организации во консултативни тела, работни
групи и комисии на министерството, и кога тоа не е задолжително пропишано

да

не

4.6. Има однапред предвидена постапка за избор на претставници на граѓанските
организации кога бројот за учество во консултативните тела-работните групи е ограничен

да

не

4.7. Користи други начини на избор на претставници од граѓански организации како на
пример преку Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и сл.

да

не

4.8. Вклучува претставници на граѓанското општество во своите делегации на
меѓународни настани

да

не

4.9. Има државни службеници кои се посебно едуцирани (учествувале на обуки) за
соработка и вклучување на граѓанските организации

да

не

5.1. Финансира програми (институционална поддршка) на граѓански организации

да

не

5.2. Финансира проекти (проектни активности) на граѓански организации

да

не

5.3. Обезбедува кофинансирање за проекти (проектни активности) на граѓански
организации

да

не

Доколку одговорот е ДА, наведете адреса (URL) на сајтот, каде јавност може да се
регистрира:
________________________________________________________

Доколку одговорот е ДА, наведете адреса (URL) на сајтот:
________________________________________________________

II. Поддржувачка околина за вклучување на граѓанскиот сектор
4.

Министерството:
(Ве молиме обележете еден одговор (да или не) за секој индикатор)

Доколку одговорот е ДА, наведете адреса (URL) на сајтот, каде може да се регистрираат
организациите:
________________________________________________________

Доколку одговорот е ДА, наведете го името на документот:
________________________________________________________

Доколку одговорот е ДА, наведете како и адреса (URL) каде е објавен повикот:
________________________________________________________

III. Финансиска околина за вклучување на граѓанскиот сектор
5.

Министерството:
(Ве молиме обележете еден одговор (да или не) за секој индикатор)
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5.3. Има средства за покривање на трошоците за учесниците од граѓанскиот сектор во
работните и советодавни тела и групи

да

не

5.4. Има предвидени средства за стручна поддршка на учеството (како на пример, правни
консултации и информациска поддршка) и застапување на граѓанските организации

да

не

5.5. На граѓанските организации им обезбедува субвенционирани или бесплатни
канцеларии

да

не

5.6. Овозможува други облици на поддршка (како давање опрема, обуки и сл.)

да

не

IV. Следење и оценка на спроведувањето на актите (закони, стратегии и сл.)
6.

Министерството:
(Ве молиме обележете еден одговор (да или не) за секој индикатор)

6.1. Го следи и го оценува спроведувањето на актите во својата област

да

не

6.2. Вклучува претставници на граѓанските организации во следење и оценка на актите

да

не

6.4. Објавува повратен (фид бек) извештај за вклучување на јавноста и влијанието на
коментарите

да

не

Доколку одговорот е ДА, наведете адреса (URL) на сајтот:
_________________________________________________
6.3. Објавува извештаи од следењето и оценката на актите и тоа во:
- Електронски формат
(Адреса (URL) на сајтот ___________________________________)

да

не

- Печатен формат (пр. публикација и сл.)

да

не

6.5. На крај на подготовка на актите во меморандумот на предлог-законот секогаш
информира за вклученоста и соработката со заинтересираната јавност

да

не

Дали имате Ваши коментари или прашања поврзани со одредено прашање/а или на прашалникот ?
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Прилог 2. Прашалник бр. 2 за вклучување на јавноста во процесот
на подготовка на предлог-закон

Споделување информации за процесот на подготовка на
предлог -законoт
Министерството ја известило јавноста за почетокот на постапката за подготовка на предлогзаконот: (Ве молиме одговорете на сите прашања од 1-6)
1.
Со објавување во стратешкиот план и годишната програма за
да
не
работа на Владата
2.
Со објавување информација на веб-страницата на министерството
да
не
3.
Со информација испратена до сите заинтересирани страни
да
не
(пр. директна пошта, електронска пошта)
4.
Со информација за почетокот на постапката објавена на јавен
да
не
портал: ЕНЕР
5.
Со објавување информација во дневни весници
да
не
6.
Со други видови на информирање
да
не
Ако да, со кои
Информацијата за почетокот на постапката за подготовка на предлог- законот содржела: (Ве
молиме одговорете на сите прашања од 7-22)
7.

Име на предлог-законот

да

не

8.

Краток опис на проблемот

да

не

9.

Намера и цели на предлог законот

да

не

10.
Временска рамка на најважните настани: идентификување на
најважните фази во постапката

да

не

11.
Предвидени методи и алатки за вклучување и учество на
засегнатите страни

да

не

12.

Идентификување на клучните засегнати страни

да

не

13.

Најава за јавен увид и јавна расправа

да

не

да

не

да

не

16.
Податоци за контакт (одговорни лица за подготовка на предлогзаконот и сл.)

да

не

17.
Методи на собирање и земање предвид на мислењата на јавноста
(поштенска и/или електронска адреса на која засегнатите страни ќе можат
да доставуваат мислења, забелешки и сугестии)

да

не

да

не

14.
Eлектронски адреси од ЕНЕР и веб-страницата на министерството
од кои засегнатите страни ќе можат да ја преземат електронската верзија на
предлогот на закон и нацрт Извештајот за ПВР
15.

18.

Повик за вклучување на јавноста

Методи за следење и оценка на процесот

Стручните текстови за подготовка на предлог-закони (студија, анализа, преглед и сл.)
(Ве молиме одговорете на сите прашања од 23-26)
19.

Министерството нарачало стручни текстови:

да

не

- Од граѓанска организација

да

не
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- Од други договорни субјекти (консултантски фирми, стручни
лица, универзитети)

да

не

а. Прва работна верзија на предлог-законот произлезена од
Министерството (нацрт верзија)

да

не

б. Предлог-закон после меѓусекторското усогласување

да

не

Временска рамка
20.
Заради консултација предлог-законот е објавен како:
(одговорете на двeтe подпрашања)

21.
Роковите за примање предлози и коментари на ЕНЕР за предлог-законот од страна на
граѓанскиот сектор биле: (одберете еден одговор)

Подолго од 30 работни денови
Од 20 до 30 работни денови
Помалку од 20 дена

Немаше можност за предлози и коментари
22.
Доколку сте организирале настани за консултации (физички или на веб-страница) за време на
подготовката на предлог-законот, кога ја испративте поканата за учество во консултациите?
(одберете еден одговор)

Повеќе од 15 дена пред настанот

Од 7 до 15 дена
Помалку од 7 дена
Не организиравме таков настан
23.
Дали кога се поставува рокот за консултации сте воделе сметка за
празници и други важни датуми во тој период?

да

не

Спроведување на постапката на подготовка на предлогзаконот
Министерството:
(Ве молиме одговорете на сите прашања од 31-35)
24.
Именувало лице кое дава информации за подготовката на предлогзаконот и за вклучување на јавноста во постапката
25.
Овозможило вклучување на граѓанскиот сектор во рана фаза кога се
формулираа тезите/принципите на предлог-законот (во спроведување на
ПВР: фаза на анализа на состојбите и дефинирање на целите)
26.
Во процесот на подготовка на предлог-законот организирани се
настани за вклучување на јавноста како јавни расправи, тркалезни маси и
сл.
27.
Овозможено е независно модерирање на настаните за вклучување
на јавноста во процесот на подготовка на предлог -законот (на пр.
фасилитатор од друга институција, надворешно стручно лице итн.)
28.
Во рана фаза на јавноста и се претставени различните решенија за
предлог содржината на предлог законот (во спроведување на ПВР: фаза на
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да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

анализа на влијанија на секоја од опција и дефинирање на оптимално
решение)

Одѕив на министерството на предлозите и коментарите на
граѓанскиот сектор
Министерството за пристигнатите предлози од граѓанскиот сектор:

29.

а. Не даде свое мислење

да

не

да

не

да

не

30.
Министерството до граѓанскиот сектор подготви повратен (фидбек)
извештај за процесот на консултации

да

не

31.
Министерството на својата веб-страница ги објави коментарите,
предлозите и аргументацијата дадени од граѓанскиот сектор

да

не

32.
Во меморандумот на предлог- законот (alt. Извештај за проценка на
влијанието на регулативата) има информации за вклучената јавност во
консултативниот процес

да

не

да

не

б. Даде свое мислење:
-

како заедничка информација

-

за секој предлог поединечно

Одѕив на граѓанскиот сектор
38а. Најголем број на предлозите и коментарите се добиени од граѓанскиот
сектор преку:
а. Преку ЕНЕР
б. Директно на е-маил, или по пошта
а. На друг начин: (наведете како)
33.
Министерството во подготовката на конечниот предлог-закон ги
вклучи предлозите и коментарите на граѓанскиот сектор
-

Министерството не ги вклучи предлозите на граѓанскиот сектор бидејќи:
(наведете ја причината)

- Министерството во поголем дел ги вклучи предлозите бидејќи
(наведете ја причината)

34.
Кои се оцените на предлозите и коментарите на граѓанскиот сектор, според видувањето на
министерството: (одберете еден одговор)
а. Во поголем дел се релевантни во однос на содржината и
експертизата
б. Делумно се релевантни, а делумно не се
в. Скоро сите се нерелевантни
г. Не добивме коментари и предлози од граѓанскиот сектор
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35.
Министерството при подготовка на предлог-законот:
(одберете еден одговор)
а. Задоволно е со одѕивот на јавноста
б. Потребен е поголем одѕив од јавноста
в. Нема мислење за соработката со јавноста
Кои организации го коментирале предлог-законoт?

Други коментари за вклучување на граѓанскиот сектор во процесот на подготовка на
законот:

Ваши коментари поврзани со одредено прашање/а или на прашалникот во целина:
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Прилог 3. Листа на предлог-закони вклучени во анализата по
министерства
Добиен
одговор

Министерство

Оценуван предлог-закон

Министерство за внатрешни
работи

Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за
јавните собири

Да

Предлог-закон за Агенција за национална безбедност

Да

Предлог-закон за услуги
Предлог-закон за електронски документи, електронска
идентификација и доверливи услуги
Предлог-закон за Централен регистер на население
Предлог-закон за електронско управување и електронски
услуги
Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за
рамномерен регионален развој
Предлог- Закон за спречување на корупцијата и судирот на
интереси
Предлог- Закон за слободен пристап до информации од
јавен карактер
Предлог- Закон за бесплатна правна помош

Да

Предлог- Закон за лобирање

Да

Предлог-закон за јавно обвинителство

Да

Предлог-закон за урбанистичко планирање

Да

Предлог-закон за спречување и заштита од дискриминација

Да

Предлог-закон за социјалната заштита

Да

Предлог-закон за изменување на Законот за волонтерство
Предлог-закон за материјално обезбедување на
невработените лица поради приватизацијата на
претпријатијата со доминантна сопственост на државата
Предлог-закон за класифицирани информации
Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за
одбрана
Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за
основање на Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој
Предлог- Закон за враќање на дел од данокот на додадена
вредност на физичките лица
Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за
субвенционирање на станбен кредит
Предлог - закон за данок на моторни возила, по скратена
постапка

Да

Министерство за економија
Министерство за информатичко
општество и администрација

Министерство за локална
самоуправа
Министерство за правда

Министерство за транспорт и
врски
Министерство за труд и
социјална политика

Министерство за одбрана

Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Министерство за финансии

Министерство за надворешни
работи
Министерство за култура

Министерство за животна
средина и просторно планирање

Предлог-закон за надворешни работи
Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за
државните награди
Предлог-закон за управување со природното и културното
наследство во Охридскиот регион
Предлог- Закон за изменување и дополнување на Законот за
управување со пакување и отпад од пакување
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Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

Министерство за образование и
наука
Министерство за здравство

Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за
заштита на природата
Предлог-закон за основното образование
Предлог закон за образование на возрасните
Предлог- Закон за изменување и дополнување на Законот за
заштита на правата на пациентите
Предлог-закон за контрола на опојни дроги и психотропни
супстанции
Предлог-закон за прекинување на бременоста
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Не
Не
Не
Не
Не
Не

Прилог 4. Предлог закони со отстапки од минимален рок за
консултации

Предлог закон
Предлог-закон за изменување на Законот за
Македонската академија на науките и уметностите
Предлог-законот за изменување на Законот за
високообразовните установи за образование на наставен
кадар во предучилишното воспитание, основното и
средното образование
Предлог-законот за младински додаток
Предлог-закон за изменување на Законот за
метрологијата

Датум на
поставување
на текст на
Министерство нацрт-закон

Датум на
утврдување
на седница
на Владата

Период на
консултации
(<20 дена)

МОН

24.07.2019

17.07.2019

0

МОН

24.07.2019

17.07.2019

0

МТСП

06.11.2019

12.11.2019

6

МЕ

25.11.2019

03.12.2019

8
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